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Czy były burmistrz 
uzdrowi PRID 

tOWICZ NA 
SZARYM KONCU 

, 

KS. STEFAN WYSOCKI 
Honorowym Obywatelem Łowicza 

K siądz Stefan Wysocki, harcerz Sza- tora Kalińskiego tytuł Honorowego Obywa
iych Szeregów, ucz.estnik ,,Łowickiej tcla Łowicza. Uroczysta, wspólna sesja rad
Akcji pod Arsenalem" -odbicia człon- nych miejskich i powiatowych, podc7.as któ

ka Szarych Szeregów: Jana Fereta ps. „Cy- rej został wręczony tytuł, odbyła się 3 maja 
fra"złowickiegowięzicniaNKWD,spolecz- w łowitkim muzewn. Była ona popt7.edz.o
nilc i darczyńca, nieprzerwanie pomimo od- na mszą świętą w katedne oraz złożeniem 
dalcnia związany z Łowiczem, odebrał z rąk kwiatów pod pomnikami: Synów Ziemi Ło
pnewochriczącego Rady Miejskiej Krzysz- wickiej oraz Jana Pawła II. dok na str. 2 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
w Łowiczu Krzysztof 
Kaliński ostro skrytykował 
postępowanie burmistrza 
i skuteczność jego działań. 
Większość radnych 
podzieliła tę ocenę. 

K rzysztof Kaliński nie był jedynym 
radnym, który w ubiegły czwartek 

wstrzymał się od głosu przy głosowaniu nad 
udzieleniem bunnisttzowi Ryszardowi Bu
dzałkowi absolutorium za wykonanie bu
dżetu roku 2005. Podobnie uczyniło IO in
nych radnych. Za udzieleniem absolutorium 
było 9 osób. Jeden radny był nieobecny, 
jednakże jego obecność prawdopodobnie po
większyłaby tylko przewagę krytyków. 
I tak jednak wstnymujących się od głosu 

„ • 

Zanim 3 maja wystawili warty honorowe przed pomnikami Synów Ziemi Łowickiej i Jana Pawła li, harcerze z samodziel
nych łowickich zastępów Tur i tubr z Harcerstwa Katolickiego .,Zawisza" musieli szybko wyprać mundury. Poprzedniego 
wieczora, przemoczeni ale zadowoleni, wrócili z kilkudniowej gry terenowej w głębi Puszczy Koneckiej. Tegoroczne 
Harce Majowe, ich pierwszy w tym roku wyjazd pod namioty, nawiązywały do rocznicy Chrztu Polski. 

organizuje: ./wesela do 100 zl ./poprawiny do 30 złRTTil: 
./ komunie do 70 zl ./ bankiety do 70 zł pu;i/ 
./ imprezy okolicznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 
Tel (0-46) 838-3646, 0-607·930·234 

było 11, co sprawiło, że wniosek o udziele
nie absolutorium nie uzyskał wymaganej, 
bezwzględnej większości. 

Wstrzymanie się od głosu oznaczało fak
tycznie krytykę 17.ądów burmistna. Naj
bardziej dobitnie wyraził ją właśnie prze
wodniczący Rady Miejskiej. Wskazał na 
dwie okoliczności ściśle 

dencji radni apelowali do burmistrza o ak
tywność w tej sprawie, interesowali się wnio
skami. Sam przewodniczący skontaktował 
burmistrzów z osobistym sekretarz.em mi
nister Danuty Hiibner, by wprowadzić ich 
w zagadnienie. Niewiele to pomogło, 
bo w pierwszym naborze wniosków, w roku 

wią7.ące się z wykonywa- Pozyskane fundusze unijne w złotych na 1 mieszkańca 
niembudżetu:napodwa- 1000 .....-------------__,,,..,.........,.,.., 
żanie przez Ryszarda 
Budz.ałka prawa Rady 
do kształtowania bu
dżetu i na kiepskie 
wyniki jego starań 
o fundusze-unijne, które 
mogłyby budżet wzboga
cić. Przypomniał, że bur
misttz dwukrotnie - w la
tach 2004 i 2006- zaskar
żał budżetowe decyzje 
Rady Miejskiej do Regio
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nalnej Izby Obrachunkowej, przy czym 
przewodniczący Rady dowiadywał się 
o tym od urz.ędników RIO, a nie od niego. 
RIO przyznawała rację Radzie. Przed kil
koma miesiącami było to już szczególnie 
dobitne, bo zastrzeżenia burmistrza Izba 
odrzuciła w całości. 

W staraniach o pieniądze unijne łowicki 
ratusz okazuje się mniej operatywny od w::z.ę
dów miast ościennych. - Wniosków było za 
mało." brakowało perspektywi.cmego spoj
rzenia - oceniał w swym wystąpieniu Ka
liński. Przypomniał, że od początku tej ka-

2004, półtora roku po wyborach, Łowicz 
nie złożył ani jednego. Tymczasem zaak
ceptowano wtedy w województwie łódz
kim 89 wniosków złożonych przez inne sa
m01ządy, w tym i przez miasta powiatowe 
- jak np. przez Rawę Mazowiecką. 

Potem dystans w stosunku do innych 
miast już tylko się pogłębiał. Przewodniczą
cy Rady przygotował zestawienie, z które
go wynika, że każde z sąsiednich miast po
wiatowych zdołało pozyskać w przelicze
niu na mieszkańca więcej, często dużo wię
cej pieniędzy niż Łowicz. dnk na str. 5 

Jutro stra·k ostrzegawczy w szpitalu 
piątek 5 maja w godz. 11.00-I 3.00 oddziałach :zabezpieczać będą ordynatorzy . 
zorganizowany zostanie strajk StraJlc ostrzegawczy to kolejna forma dzia
ostrzegawczy służby zdrowia, łań obu związków w ich walce o podwyż

który nie ominie także łowickiego szpitala. szenie płac, ale być może nie ostatnia. 
Decyzją zarządów regionu Ogólnopolskie- l O maja w Sejmie rozpocznie się debata na 
go Związku Lekarzy oraz Ogólnopolskiego temat przyszłości służby zdrowia w Polsce 
Związku Pielęgniarek i Położnych, w tych i spodziewane są strajki w wielu miastach, 
godzinach pracownicy służby zdrowia po- być może również manifestacja w War
wsttzymają się od pracy, a stany zagrożenia szawie. 
życia i inne pilne pizypadki na szpitalnych (mwk) 

Zaczadził się w łóżku 
Nie ustalono jeszcze ostatecznej gaz wyłączy córka. Dopiero rano około go

przyczyny zgonu 50-letniego Mar- dziny 8 okazało się, że żadna z pań nie zdję
ka G., mieszkańca bloku przy ul. Ba- ła garnka z kuchni. W pomieszczeniu było 
wełnianej w Łowiczu, choć sJraża- . trochę dymu. Pani G. otworzyła najpierw 
cy z Komendy Powiatowej PSP drzwi balkonowe, a następnie okno w kuch
wskazująjako najbardziej prawdo- ni, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Zo
podobną-zaczadzenie. Napolece- baczyła, że ludzie stojący pod blokiem pa
nie prokuratora przeprowadzona trzą się na okna jej mieszkania, następnie 
zostanie sekcja zwłok. usłyszała wyjące syreny alarmowe, ale nie 

sądziła, że straż.acy jadą do jej mieszkania. 

S łużby ratoWnicze został poinformo- Przestraszyła się, kiedy strażacy zaczęli wy
wane 28 kwietnia o 9.45 o pożarze ważać drzwi do mieszkania, krzyczał~. 
w pókoju Marka G. Z relacji żony że to tylko bigos się przypalił i int:eiwencja 

zmarłegowynika,żepoprzedniegodniawie- nie jest potrzebna · 
czorem zaczęła gotować bigos. Liczyła, że 
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Cytrowlca za plastikowe nakrętki. 212.377 plastikowych nakrętek uzbierały przedszkolaki z powiatu łowickiego na_ 
ekologiczny konkurs organizowany przez starostwo. Najwięcej, bo at 1.154 nakrętki na os.obę zebrało łowickie 
Przedszkole Nr 2, dostając w nagrodę fotograficzny aparat cyfiowy Nakrętki, watące 600 kilogramów, zabrała firma 
Eko-Serwis kierując je do recyklingu. Jak powiedział jej kierownik Adam Myszkowski, po przerobie posłutą one do 
produkcji doniczek, skrzynek na kwiaty czy zabawek . . 

Radny ludowiec piiany na rowerze 
W kronice policYjnej, jaka ukazala 

się w poprzednim numerze Nowego 
Łowiczanina, wśród ujawnionych 19 
kwietnia nietrzeźwych rowerzystów, 
wymieniliśmy 56-łelniego HenrykaŻ.. 
z gminy Chąśno, który zatrzymany 
został w Niespuszy Wsi. 

J ak WÓWC2aS dowiedzieliśmy się W Ko
mendzie Powiatowej Policji w Łowiczu, 

Henryk Ż. jechał rowerem mając 
0,47 niWdm3 alkoholu w wydychanym po
wietxzu - czyli prawie jeden promil. 

Zatrzymany to radny gminy Chąśno 
i jednocześnie przewodniczący zarządu 
gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowt>
go. Słowem: działacz polityC'llly i samorzą
dowiec, od którego mamy prawo oczeki
wać respektowania prawa, które jako samo
rządowiec - w znaczeniu lokalnym sam 

Na „trawkę" do Lasku Mieiskiego 

P odczas rutynowego legitymowrupa 
pi~orgamłodych ludzi w Lasku Miej
skim w Łowiczu około godziny 20 

we wtorek 2 maja, policjanci z patrolu zna
leź_li u ruch trzy tzw. dealerki z zielono-brą
zowym suszem, który okazał się marihuaną 
oru dziewięć tabletek innego narkotyku -
exstasy. - To była zwyczajna knntrola grupy 

Feralna farelka 

młodzieży. Policjanci nie wiedzieli, że znajdą 
przy nich narknty/d - dowiedzieliśmy się 
w Komendzie Powiatowej Policji. Sprawę 
posiadania narkotyków, co jest przestęp
stwem, będą musieli wyjaśnić 22-letni Mar
cin K, 24-letni Cezary M., 24-letni Damian 
B., 27-letni Piotr K oraz 17-letnia Kinga Ś. 

(mak) 

( 

hłoclne jeszcze dni i wyłączenie ogrzt>- skiego w Ł:iwiczu. U!Lądz.enie przegrzało 
wania w blokach skłaniają niektórych się lub doszło w jego pobliżu do zwarcia 
lokatorów do dogrzewania mieszkań w instalacji elektrycznej - oceniają strai:acy 

urządzeniarnj elektrycznymi. 27 kwietnia z KP PSP w Łowiczu. Spaliły się panele 
kilka minut po godzinie 9 prawdopodobnie boazeryjne, szaflca, sus:r.arka na bieliznę, 
od farelki pojawił się ogień w mieszkaniu lampka oraz sama furelka. Straty oszacowa
Dariusza P. w bloku nr 5 na os. Noakow- no na 1.000 zł. 

Przedstawienie historyczne nawiązujące do okoliczności uchwalenia Kon
stytucji 3 Maja przedstawili w środę na S!kolnej ~cenie _ u~zf_!iqwie , szkół 
pijarskich w Łowicza. 'Na zd}ętió' Katper ·Kukieła 1ako'.Podkórrtotzy {z te
·Wej) i Mateusz Waracki - Starosta. ,. ' ' ' • •· ' ' "' ': ·• · ·· J -' · 

współtworzy. O ocenę tego faktu pytaliś
my Pawła Bejdę- prr.ewodniczącego zarzą
du powiatowego PSL w Łowiczu.-Nieznam 
sprawy-odparl. -.sfy.szę to pierwszy raz i nie 
mogę zająć stanowiska w tej sprawie. 

Jadą:: rowerem po spożyciu alkoholu po
pehtia się przest.ca>Stwo z artykułu 178a § 2, 
za co grozi kara grzywny, ogranicrenia lub 
pozbawienia wolności do 1 roku. C:zy Hen
ryk ż. zostanie smany i czy nadal pełnić 
będzie dotychczasowe fintkcje? To moż.e 
zbyt wczesne pytanie, bo do orzeczenia 
przez sąd prawmnocnego wyroku daleko. 
Tymczasem kadencja Rady Gminy kończy 
sięjesienią tego roku, ale władz PSL trwa. 
Zgodnie z art 6 Kodeksu PSL, członkostwo 
w partii ustaje w przypadku skazania pra
womocnym wyrokiem sądu za przestęp
stwo z winy umyślnej. Jazdę na rowerze 
pod wpływem alkoholu trudno inaczej za
kwalifikować. 

(mwk) 

kronika~ 
policyjn~· · 

• 26 kwietnia około godziny 13.30 na 
ulicy Szkolnej w Łowiczu nieznani sprawcy 
ukradli telefon komórkowy marlci Motoro
la C-330 na szkodę Michała W. z ł..owie7a. 

• 26 kwietnia policja otrzymała zgłosze
nie pobicia, do którego miało dojść trzy dni 
wcześniej około godziny 18 na ulicy Cmen
tarnej w Łyszkowicach. Przez nieznanych 
sprawców poszkodowani zostali 21-letni 
Mariusz D. oraz 15-letni.Bartosz B. 

• 26 kwietnia policja otrzymała zgłosze; 
nie rozboju, do którego doszło dwa dni wr=
śniej około godziny 20 na ulicy Wiatrako
wej w Łowicm. Nieznani sprawcy po pobiciu 
67-letniego Wojciechą W. ukradli z jego 
mieszkania telewiz.or marlci Telestar, reduk
tor z butli gazowej oraz zegarek o łącznej 
wartości około 590 złotych. 

• 26 kwietnia policja otrzymała zgłosZt>
nie kradziefy saszetki z telefonem komór
kowym marki Nokia 341 O, do której miało 
dojść w okresie od 1 czerwcado31 pażdzier
nika ubiegłego roku w Szczudłowie. 35-letni 
Piotr Z. twierdzi, że kradzieży saszetki z te
lefonem mógł dokonać jego sąsiad 

• 27 kwietnia pomiędzy godzłttą,8.po 
ą 1 UJO w Gimnazjum Nr 1 w Alejach Sien-

4.05.2006 r. nowy WWI~ 

dók zestr.1 

Ks. Stef on Wysocki 
Honorowym ObyWotelem Łowicza 

U chwała w sprawie nadania tego za
szczytnego tytułu została jednogło
śnie przegłosowana przez łowickich 

radrzych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 
23 lutego 2006. Z prośbą o przyznanie ty
tułu zwrócił się do łowickiej Rady Miejskiej 
zarząd Koła Wychowanków i Wychowa
nek Szkół Średnich Ogólnokształcących 
w Łowiczu. - Jesteśmy przekonan~ że oS<r 
biste z:asługi naszego KD!egi, zanlwno dzia
lalność knnspiracyjna w okresie okupa.cj~ 
a w okresie powojennym dzialalność sp<r 

leczna, nieprzerwane zwiąpd z miastem ro
dzinnym, predysponują Ks. Prałata Stefana 
"fJYsockiego do przyznania mu tego mszczyt
nego tytułu - czytamy w piśmie skierowa
nym na ręce prr.ewodniczącego Rady. Kan
dydatura najpierw została skierowana pod 
obrady Sądu Honorowego, który jedno-

myślnie rekQIDendował Radzie osobę księ
dza do przyznania tytułu. 

O księdzu Stefunie Wysockim niejedno
krotniepisaliśmynałamach gazety, chociaż
by wtedy, gdy przekazał 6 tysięcy książek 
do biblioteki powiatowej, obchodził 50-le
cie swojej posługi kapłańskiej, opowiadał 
w Łowickim Klubie Katolickim o tym, jak 
jego pokolenie było traktowane w czasie 
drugiej - komunistycznej - okupacji i wiele 
innych razy. Rozmowę z nim zamieścimy 
fe'ż w następnym numerze NŁ. PodC2aS tej 
samej sesji ~zostałymedaleim. Wla
dysława Grabskiego,µ. Zasługi Dla Ziemi 
Łowickiej". W tym roku otrzymali je: Okrę
gowa.Spółdzielnia Mleczarska (działalność 
gospodarcza), Władysław Gala (działalność 
społeczna) oraz pośmiertnie Władysław Kal
barczyk (działalność edukacyjna). (mak) 

Duiy krok do parku na Korabce 
S ukcesemzakończyłysięstaraniamiesz- Grzeg= Michalaka a dotyC7.ąea właśnie 

kańców dzielnicy Korabka o przezna- tej sprawy. Ratusz uwzględnił ją tylko 
czenie w opracowywanym właśnie planie w części, proponując tylko zieleniec vis 
jej przestrn:nnego zagospodarowania miej- a vis kościoła, do przedłuż.enia ul Dębowej, 
scapodparlc.150mieszkańców,którzypod- które należałoby wykonać. Po dyskusji na 
pisali się pod petycją wiej sprawie, doma- sesji w dniu 27 kwietnia radni zdecydowaną 
gało się utworzenia go na większym obsza- większości głosów (11 za, Przy 2 przeciw
rze, wyznaczonym ulicami Magnoliową, nych i 1 wstrzymującym się), opowiędzieli 
Wierzhową, Brzozową i Gnmwaldzką, Rada się za wersją parku do ul. Klonowej. 
Miejska zgodziła się Jednak na teren . Teraz planiści przedstawią Radzie do 
opolowęmniejszy-międzyKlonową ostatecznej akceptacji projekt planu z na
a Wierzbową, Brzozową i Grunwaldz- niesioną zmianą. Na przyszłość pozostanie 
ką. urządmńe parku do odpoczynku i z.abawy. 

Po wyłożeniu projektu planu, który par- Wszystkie w praktyce tereny wokół niego 
ku nie przewidywał, do publiC7J.lego wglą- przewidziane są pod budownictwo jedno
du w styczniu tego roku, wpłynęły do bur- rodzinne, a na wschód od ul Gnmwaldzkiej 
mistrza i z.espołu planistów uwagi, w tym - pod budownictwo wielorodzinne. 
min. uwaga sporządzona pnez radnego (lval) 

Wypadł z drogi i zginął 

R yszard B., 44-letni mieszkaniec Ło- dowany w wyniku wypadku został też jego 
dzi, poniósł śmieić na miejscu w wy- pasażer, 30-letni Tomasz W. zpowiatułowic
niku wypadku, do kffirego doszło kiego, który przewieziony został do łowic

w środę 26 kwietnia o godz. 17.40 w Boro- kiegoszpitala.Daznałonwielooarządowych 
wie w gminie Bielawy. Ze wstępnych usta- obrażeń ciała - min. zwichni~a prawego 
leń policji wynika, ż.e Ryszard B., kierując stawu biodrowego i otwartego złamania lt>
Puegeotem, nie zachował należytych środ- wego podudzia Z uwagi na skutki wypad
ków ostrożności na łuku drogi powiatowej ku, pobrano krew w celu zbadania pod ką
między Borowem aBorówkiem, samochód tern trz.e:Zwość zarówno od kierującego, jak 
wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Pomi- fe'ż od pasażera~ Ryszard B. jest czwartą 
mo zapiętych pasów bezpieczeństwa, kie- osobą, która zginęła w tym roku na skutek 
rojący poniósł śmierć na miejscu. Poszko- wypadku ńa drogach powiatu łowickiego. 

kiewicza w Łowicm nieznany sprawca ukradł stłuczeń, podobnie jak pasażerka Renaul. 
z sekretariatu szkoły telefon komórkowy mar- Kierowcy byli trzeźwi. 
~Nokia o~ około 600 złotych, nale- · • 2 maja policja zatrzymała 21-letniego 
:zący do Bożeny W. KrzysztofuS. i21-letniegoŁukaszaM,któ-

• 28 kwietnia około godziny 11 w Zdu- rzy będąc pod wpływem alkoholu zdejmo
nach Nowych nieznany sprawca ukradł rower wali z budynku na Starym Rynku flagi pań
typu „damka" Ewie S. Stratę osz.acowano na stwowe. 
około 350 złotych. •W okresie od 26 kwietnia do 2 maja 

• 30 kwietnia policja otrzymała zgłosze- policjanci zatrzymali ośmiu nietrze'ŹWych 
nie kradzieży z włamaniem na ulicy Brze-ziń- rowerzystów oraz dwóch nietrzeźwych kie
skiej w Łyszkowicach. Nieznani sprawcyukra- rowcówsamochodów osobowych. 26kwiet
dli z niezamieszkałego budynku będącego nia zalizyman.o 64-letniego z.dzi.sława W. 
w trakcie budowy sześć sztuk drewnianych na rowerze w Bełchowie (0,90 mgdm3 al
chzwi oraz wodomierz na szkodę Sławomira koholu), 55-letniego Jana K na rowerze 
P. Do kradzieży mogło dojść w okresie od 24 w Łowicm (0,59 mgdm.3 alkoholu), 41-let
do 29 kwietnia niego Piotra K na rowerze w Bobrowni

• 1 maja na ulicy Warszawskiej w Biela
wach nieznani sprawcy whupali się przez luf
cik okienny do sklepu spożywczo-przemy
słowego, z którego ukradli papierosy ró:lnych 
marek, słodycze i piwo ołącmej wartości około 
2,5 tysiąca złotych na szkodę Gminnej Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska" w Bielawach. 

• 2 maja w Pamiie w gminie Łowicz nit>
:mani sprawcy ukradli z terenu niezamieszka
łej posesji metalową bramę wjazdowąorazmt>
talową furtkę o łącznej wartości około 600 
;złotych na szkodę Krzysztofu S. 

• 2 maja o godzinie 12.15 na skrzyżowa
niu ulicy Poznańskiej i Armii Krajowej doszło 
do wypadku drogowego, podczas którego kie
rujący Fordem 42-letni Sławomir K podczas 
sknµnia w lewowymusiłpierwsz.eństwoprz.e
jazdu na samochodzie osobowym marki Rt>
~t,. ktQiy, .prowaQził 66-1~ Jfrm,f S. J(ię
lOW~ ~ult ~ rąny, ,głow i 14:z.9_ySli 

kach (1,30 mgdm3 alkoholu), 27 kwietnia 
43-letniego Krzysztofa G. na rowerze na 
ulicy Kurkowej w Łowi= (0,42 mgldm3 

alkoholu), 36-letniego Zbigniewa ż. na ro
werze w Skaratkach (0,89 mgdm3 alkoho
lu), 28 kwietnia 34-letniego Jarosława M. 
narowerz.ena ulicy Długiej w Łowicm (0,43 
mgldm3 alkoholu), 46-letniego .Krzysztofa 
B. na rowerze w Reczycach (0,74 mgdm3 

alkoholu), 30 kwietnia 44-letniego Malka 
G. na rowerze w Łowicru (0,74 mgdm3 al
koholu), I majaogodz.19.30wKlewkowie 
28-letniego Jacka B. w Audi 80 (0,78 mg 
dm3 alkoholu), 2 maja w Dzieg.gowie 19-
letniego Damiana Z. we Fiacie 126p (l,31 
mg/dm3 alkoholu). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
www. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny lwntakt z KPP w Łowiczu. 
Jrro~. 9P~ narf/«Jm,-l.,esz,ek. 0/fDń, 
.' / :,. ,- Sekcjd"[>~(lfPfwlpwii:ni. 
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Grzegorz Michalak poprowadzi PRID 
Radny miejski, były burmistrz 

Grzegorz Michalak, został 27 kwiet
nia powołany na zarządcę komisa
rycznego Przedsiębiorstwa Robót 
lnżynieryjno-Orogowych w Łowiczu. 

Z astąpił na tym stanowisku Jerzego 
Białoskórskiego, który pełnił tę funk

cję od blisko dwóch lat Decyzję o powoła
niu nowego zarządcy w PRID podjął woje
woda łódzki, w którego zarządzie jest od 
maja 2003 roku łowickie przedsiębiorstwo. 
- Wojewoda wręczając mi nominację, po
wiedziała, że trzeba najpie!W firmę wypro
wadzić na prostą, a potem prywatyzować -
powiedział nam Michalak. Jaka będzie dro
ga prywatyzacji i kiedy ostatecznie do niej 
dojdzie? Według nowego z.arządcy jest zbyt 
wcześnie, żeby to jednoznacznie określić. 

O zmianie na stanowisku zarządcy mówi-
• ło się od razu po :zmianie władzy w woje
wództwie. - Nie wykl:uczamy zmian, ale za 
wcześnie jui. teraz o nich mówić. Jeśli decy4a 
wstaniepodjęta,poinfonnujemyotymalrazu. 
Nie ukrywam natomias~ że robimy przeg/qfi 
przedsUibiorstw. Jest ich wiele, a wśród nich 
również łowicki PRID-mówiłnam25 kwiet
nia wicewojewoda Wrtold Gwiazda 

Niektóre elementy toru przeszkód 
wymagały dużych umiejętności. 

Żeby bezpiecznie 
ieździły po drogach 

S zkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu 
i Gimnazjum w Kocierzewie Południo
wym zajęły pierwsze miejsca w swo

ich kategoriach, w kolejnej edytji kQnkursu 
o ruchu drogowym, organizowanej przez 
SektjęRucbuDrogowegołowickiej Komen
dy Powiatowej Politji. 

Przedsi9biorstwo 
państwowe 

nie ma przyszłości 
Nowy zarządca komisaryczny PR/O, radny miejski, były burmistrz Łowicza. W tle maszyny przedsiębiorstwa. 

Jak co roku, zmagania odbywały się 
w gościnnych murach SP 2. W tym roku po 
raz pierwszy szkoła przygotowała nawet 
poczęstunek dla uczestników konkursu. Od 
rana dzieci i młodzież z 13 podstawówek 
i 12 gimnazjów z terenu naszego powiatu 
rozwiązywała test złożony z 25 pytań 
zzakresuegzaminunakartęrowerowąimo
torowerową. W 2004 roku władz.e wojewódzkie po

ważnie rozważały sprywatyzowanie firmy 
poprzez sprzedanie jej na wolnym rynku. -
Był jui. ogłoszony przetarg, zgłosiło się 6 ąy 
7 firm. trzyzostalywybranew fazie wstępnej. 
Była jui. nawet prawiewynegocjawanacena, 
ale Ministerstwo Skarbu nie wyraziło zgody 
na sprzedaż - powiedział nam Grzegorz 
Micbalak. Po latach mówi się nieofitjalnie, 
że największ.e sz.anse na kupno łowickiego 
PRID miało podobne przedsiębiorstwo dro
gowe z Mińska Mazowieckiego, które mia
ło również wejść w kooperatję z firmą zaj
mującą się budową dróg z Gostynina. Go
stynińska fuma, z łowickim PRID jako pod
wykonawcą części robót, nawet już stawała 
do przetargu na moderniz.ację i pm:budowę 

ulicy Topolowej w Łowiczu, jednak go nie 
wygrała. Przedsiębiorstwo nie zostało wte
dy sprzedane, ponieważ 2004 rok był dla 
niego dobry, jeśli chodzi o wyniki finanso
we. - Może była to nadzieja, że zakJad da 
sobie radę bez lwnieczności prywatyzocji ... -
zastanawia się Grzegorz Michalak.. Sam jed
nak uważa, że formula przedsiębiorstw pań
stwowych jest anachroniczna. - Przy PROJ 
są trzy możliwości. 'Zakład można sprzedać, 
wejśćznimdospólkilubzorganizowaćspół

kę pracowniczą lub leasingową - mówi. 
W spółce pracowniczej w ciągu kilku lątpra
cownicy zakładu mieliby 51 procent udzia
łów. Czwarta możliwość, o której Michalak 
mówi po chwili, to prywatyzacja poprzez 
sprzedaż udziałów na przykład gminom 
i stworzenie spółki komunalnej. Któraztych 

opcji jest najbardziej realna - tego nowy za
rządca jeszcze nie wie. 

Jak Michalak ocenia aktualną sytuację 
w przedsiębiorstwie? -Porifel zamówień na 
tę chwilęjest chudy, ale jest to rokwybon::zy, 
więc liczymy, że samorzqdy będą chciały ro
bić więcej dróg i jest to dla nas szansa na 
zarobek - mówi Michalak. Liczy również, 
że firma będzie wykonywać roboty jako 
podwykonawca Propozytjępodwykonaw
stwa otrzymała w ostatnich dniach między 
innymi od prywatnej firmy, która wygrała 
przetarg na budowę dróg w gminie Łyszko
wice. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -
Drogowych zatrudnia na umowy o pracę 
45 osób, podczas gdy w latach świetności 
pracowało tam nawet 350. Największym 

Łowiccy harcerze w niedzielę kontynuowali rajd. Na· zdjęciu oczekują na pociąg do Jasionnej. 

Rajd Łowicki na 90-lecie hufca ZHP 

Ł 
owickich harcerzy z ZHP złapali- centego Frelichowskiego, były tańce inte- rano wyruszyć do Stacblewa W środku lasu 
śmy w niedzielę przed godziną gracyjne, a w sobotę rano wyruszono w kie- mieli zjeść obiad i około 17.00 znaleźć się 
15.00 na łowickim dworcu, kiedy runku skansenu w Maurzycach. Stamtąd w podstawówce w Stachlewie. Kolejny 

czekali na pociąg do Jasionnej. Od piątku harcerze dotarli wzdłuż Bzury do ZSP 1. dzień to przemarsz do Nieborowa i wizyta 
pięćdziesiątka druhów uczestniczyła w raj- Z powodu niesprzyjającej pogody zrezy- w tamtejszym parlru. 
dziezorganizowanymzokazjidziewięćdzie- gnowano z rajdu po Łowiczu i w niedzielę Ukoronowaniem obchodów dziewięć
się_cioleciahufca po południu harcerze pojechali pociągiem dziesięciolecia obecności ZHP w Łowiczu 

Rajd rozpoczął się w piątek wieczorem do Jasionnej, a następnie pokonali 7 km od- była wystawa otwarta 3 maja w łowickim 
: ~liceiuńW~~9'11.:~wanci·śWie- ·'c!nek:\ło "Bołiihowa l.atrtjmhlfsr Wtlm- ''mbzeuin: ·c C -•., • · ,.· . - • ' • I' ' 
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skl!Ibemfinny jest tzw. otaczlmlia na Kwiat
ku, służąca do produkcji masy asfaltowej. 
Oprócz tego finna dysponuje sprzętem do 
układania asfaltu i prowadzenia robót dro
gowych, między innymi rozkładarką do 
masy asfaltowej, walcami, równiarkami, JaOO. 
warlrami. 

Nowy zarządca komisaryczny będzie 
zarabiał 4,5 tys. złotych brutto, co jest 
mniejszą kwotą od poprzedniego zarządcy, 
który pobierał pensję w wysokości 5,3 tys. 
zł brutto. Michalak będzie też musiał ziz.ec 

się udziałów w spółce rodzinnej - hurtowni 
artykułów elektrycznych Dora w Łowiczu, 
która była jego dotychczasowym głównym 
źródłem dochodu. Firmę będzie prowadziła 
teraz jegoż.ona (od początku w spółce) oraz 
kończący studia syn. (mak) 

W ~i praktycznej uczniowie mieli do 
pokonania tor przeszkód złożony min. ze 
slalomu między pachołkami, pochylni, jaz
dy po stromej desce itp. Na każdej prze
szkodzie zyskać można było punkty karne. 

W kategorii szkół podstawowych zwy
ciężyli gospodarze- SP 2 -w nagrodę otrzy
mując kaski rowerowe. Drugie miajsce zaję
ła SP Kocierzew Południowy, otrzymując 
liczniki rowerowe, trzecie miejsce - SP Do
maniewice, nagroda- światła do rowerów. 

Nagrody dla gimnazjalistów były takie 
same. Pierwsi byli uczniowie z Gimnazjum 
w Kocierzewie Południowym, drudzy 
z Gimnazjum w Bielawach, trzeci z Gllnna
zjum nr 2 w Dzierzgówku (wcz) 

Topole iok szubienice 
Temat tegorocznej 
„pielęgnacji" drzew wraca jak 
bumerang. Tym razem nie 
chodzi o ulice, ale o zielony 
skwer obsadzony topolami 
przy ulicy Włókienniczej. 

P race przy ,,korekcji" koron wykonali 
w lutym pracownicy Zakładu Usług 
Komui1ałnych na zlecenie Wydziału 

Spraw Komunalnych w ratuszu. Dwa ty
godnie temu pisaliśmy w NŁ o niefacho
wych cięciach drzew, które przeprowadził 
w okresie zimowym na terenie Łowicza 
m.in. ZUK.Praceprowadzonebyływwięk

szości bez jakiegokolwiek nadzoru fachow
ców od pielęgnacji drzew. 

Rzut oka, nawet osoby, która nie jest fa- Topole przy ul. Włókienniczej przy
chowcem w temacie pielęgnatji drzew wy- pominają szubienice - to pamiątka 
starczy by ocenić, że wykonane na drze- po pielęgnacji przeprowadzonej 
wachcięcianiemająnicwspólnegozpielę- przez pracowników ZUK. 
gnacją Specjalista w temacie drzew, a także 
dyr~k:t?r Wydziału Ochrony Środowiska wsiystkie gałęzie, nie patrząc czy są zdro
ło~c~ego ~a Ryszard Deluga po- · we czy chore. _ To zbrodnia na .źyliym or
wiedz1ał nam, ze na początku roku ra- ganizmie. Ci.ęcia, które przeprowadzono, nie 
~sz zwróci.ł się do ~erow3?~go przez tyU<ooszpeciłytedrzewa,a/eiwefekdeskrórxl_ 
mego yvydziału z prosbą o Oplillę w spra- ich życie. Nie wykluczam, że któreś z nich 
wie wycięcia tych drzew. Powodem miał trzeba było ściąć, ale nawet jeśli posu
być posusz w koronach przekraczający szu było sporo, mogło by wystarczyć j ego 
50%. Wydział odmówił, wyznaczając usunięcie, ale z głową! - powiedział nam 
termin na maj; gdy po pojawieniu się Deluga. W jego ocenie jest to nie kikut
liści nagałęziach byłoby łatwiej ocenić.fok- kowo - jak ostatnio niektórzy mówią 
tyczną ilość suchych gałęzi. Jak nam powie- o Łowiczu, ale „szubienicowo" - bo prze
dział Deluga, pojechał na miejsce w ostat- pielęgnowane topole z daleka przypo-
~ch dniai::h.kwietni.a i,owenhał. Drzew .,nię · '1llinaią.szubienice. , " . . _ _' _ 
\vyciętó,-afe prż'ycięto~im priiktYcm'ie ... ' .·· "' V_ ' .: ~' :- • • ' ·· 'ftbl 
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Gmina Sanniki I 

CO TO DEFICYT, A CO TO NADWYZKA? 
Wiato w Sobocie zostoie 

Wójt gminy Sanniki 
Maria Fudała otrzymała 
na $esji 25 kwietnia 
absolutorium 
za wykonanie budżetu 
za 2005 roku. 

i powinna zostać rozliczona. - Dlaczego 
jest nadwyżka i deficyt? Jest to dla mnie 
sprzeczne - mówiła 

U chwałę pnegłosowano więkswścią głosów, :za przyjęciem jej głosowało 
12 radnych, radna Danuta Kobierecka 
z Brzezi była przeciwna. Inne zdanie 
niż pozostali członkowie komisji rewi
zyjnej radna wyraziła już na wsiedze
niu tej komisji 21 marca, kiedy odmówi
ła złożenia swojego podpisu pod proto
kołem z posiedzenia. Gdy odczytano go 
na sesji, radna zabrała głos, tłumacząc 
swoje zachowanie. - Nie podpisałam si.ę 
pod wm0skiem. bo wciąż nie rozumiem, co 
stało się z nadwyżkq budżetową ujawnioną 
w kwietniu ubiegłego roku i dla.czegosi.ę ona 
pojawiła, skoro nie była planowana - mó
wiła radna. Zapamiętała, że była ona 
zapisana w konkretnym dziele - 957 

Skarbnik Marianna Poryszewska wy
jaśniała, że nadwyżki budżetowej nie 
planuje się, bo jest ona wynikiem reali
zacji budżetu, a tego nie da się przewidzieć. 
Nadwyżka z lat ubiegłych dzielona była 
w kwietniu ubiegłego roku na inwestytje 
gminne, po~ końcowego bi
lansu. Takie wyjaśnienie nie usatysfak
cjonowało radnej, która mówiła, że jest 
to nieczytelne, niejasne, a ona nie wie, Uchwałę o udzieleniu absolutorium 
co się stało z tymi pieniędzmi. Do tej czyta przewodniczący Radny Gmi
wypowiedzi ustosunkowałR się wójt Ma- ny Sanniki Tadeusz Sobieraj. Obok 
ria Fudała: - Kwemonując ·dane, powinna - wójt Maria Fudała. 
pani podjąć odpowiednie kroki, a nie odma-
wiać skiadania podpisu. Knntrole budżeJu ki, zapisana pocz.ątkowo właśnie w dzia
są co kwartał. Nie można współpracować, le 957, przesunięta została do innych 
gdyniemamufania. działów, tworząc tam środki na pokry-

w późniejsztj rozmowie z NL skaJbnik cie inwestycji. 
gminy przypomniała, że Rada Gminy · Wracając do ubiegłorocmego budżetu, 
w kwietniu ubiegłego roku podjęła uchwałę po stronie dochodów zamknął się on kwotą 
o przeznaczeniu nadwyżki z lat ubie- 10.436.939 zł, po stronie wydatków -
głych w kwocie 862 tys. zł na gminne ll.053.709zł.Subwencjestmowiły49,8%, 

inwestycje. Wówczas kwota nadwyż- dochody własne 27,3%, dochody z tytułu 

Recykler - urządzenie warte ponad 60 tys. zł ma pomóc łowickiemu Zakładowi Usług Komunalnych szybciej 
i taniej łatać dziury w miejskich ulicach. 

ZUK 

Rećykler, ieby sprawniei łatać-
61 tys. złotych zapłaci Zakład wyprodukować jej pizynajmniej 50 ton. bo 

Usług Komunalnych w Łowiczu za inaczej nie opłaca mu się uruchamiać ciągu 
recykler - urządzenie umożliwiają- produkcyjnego. Dlatego najczęściej ZUK. 
ce ponowne wykorzystanie skru- łata masą na gorąco, gdy jego z.amówienie 
szonego asfaltu, który pozostaje po pokrywa się z innymi zamówieniami np. 
przygotowaniu ulicznych dziur do PowiatÓwego Zarządu Dróg łub gdy PRID 
załatania. Rozgrzewa się go za po- realizujenawierzcbnięnajakiejśdrodze. Ta
mocą dysz i zamienia w gotową do kieajraniczeniasprawiają,żeZUK.niemoże 
użycia masę. przeprowadz.aćłatania ulic w ciągukilkudni. 

Zamawianie masy z innych przedsiębiorstw 

W icedyrektor ZUK. Tadeusz Dutkie- jest natomiast dla ZUK. nieopłacalne, ze 
wicz powiedział nam, że recykler względu na koszty dowozu (w tym wy
uniezależni w pewnym stopniu :za- padku ze Strykowa łub Kutna) oraz z tego 

kład od konieczności 72kupu gorącej niasy powodu, że masa :zanim dotrze do Łowicza, 
asfaltowej od Przedsiębiorstwa Robót In- zdąży w poważnym stopniu już zastygnąć. 
żynieryjno-Drogowych w Łowiczu, które Zdaniem Dutkiewicza prace przy łataniu 
zgodnie z rozstrzygniętym prn:targiem jest ulic będą teraz posuwać się dużo sprawniej. 
jej dostawcą w tym roku. ZUK. łatając miej- Recykler może w ciągu godziny wyprodu
skieulicezużywaniewielkie ilościmasy,które kować ze skrusz.onego asfaltu około 1 tony 
~~~kraC'z.aj!l29ton:P~1!3- ·rrn!sY.i co ~oiliwi_ wJP.~ia"nie p~ede 
tomiast, by dostarczyć masę do ZUK, musi wszystkim mniejszych dziur, których nie 

brakuje na ulicach Łowicm Nie powinna się 
wi~ wydai:zyć już taka sytuacja, że przygo
towane(powiększonei wybrane) dziury będą 
czekaćkilkadninaasfalt,jaktomiałomiejsce 
w kwietniu. Wtedy jednak PRiD miał awarię 
urz.ądz.eń do produkcji masy. (tb) 

Gmina Łowicz 

Jastrzębia z latokami 
parkingowymi 

Z atoki parkingowe dla komunikacji au
tobusowej ~ dodatkowo zapla
nowane wzdłui drogi w Jastrzębi 

wgminieł..owicz,któramabyć:-vtymroku 
zmodernizowana. R02Strzygnięcia pu.et:ar
gu nieograniczonego na jej remont można 
spodziewać się w -maju, l.llŚ -wyl}ol)lll:ria 1(r 

bót w czerwcu tego roku. (mak) 

dotacji wyniosły 2,3 mln zł, co stanowi 
· 22,9%. Na inwestycje wyDatk:owano 2 mln 

172 tys. zł, co stanowi 19,1°/o wydatków. 
Inwestycji było znacznie więcej niż w la
tach ubiegłych: w 2004 roku stanowiły 
7,4%, w 2003 - 11 % wydatków. Zadłu
żenie gminy na koniec 2005 wynosiło 
878 tys. zł. Znacznie mniejszy niż po
czątkowo planowano był deficyt, wyniósł 
on 616 tys. zł, a w budżecie 7.apisany był 
w wysokości 1 mln 806 tys. zł. z planowa
nych kredytów i pożyczek w wysokości 
1 mln 974 tys. zł, zaciągnięto jedynis: 
449 tys. zł. 

- To był dobry rok, przygotowaliśmy wie
ledokumentacjinadntacje, które teraz otlzy
maliśmy. Jesttomrocubiegłorocznej procy
mówiła Maria Fudala. Dotacje te opiewają 
na łączną kwotę 1.790.000 zł, z czego 
1.200.000 złto dotacja na prace w parku im 
Chopina w Sannikach, 280.000 zł na budo
wę budynku komunalnego przy ul. Fabrycz
nej, 250.000 zł na budowę wodociągu Sanni
ki - Osmółsk, 60.000 zł na remont Szkoły 
Podstawowej w Osmolinie. 

(mwk) 

Gmina Sanniki 

W edlugsołtysa Soboty Bogdana Biń
czaka, wiata należąca do bielawskiej 
GS szpeci wschodnią stronę l)'Ilku 

w Sobocie i powinna z.ostać rozebrana. Pre
zes GS Halina W<ńniak wyjaśnia jednak, że 
pl7.CChowywana jest w niej kostka bruko
wa nale'iąca do gminy i dqlóki nie wstanie 
wykorzystana, wiata na pewno będzie siać. 
-Nze jest mrdzewiała ani zniszczona, zasta
nowimy si.ę nad jej ruzbiórką, jei.eli przez 
dłuższy czas nie będzie ~1ZJIS~ -
wyjaśniapaniprezci. (eb) 

Gmina Kiernozia 

Woda droższa o 1,5% 

N asesji26kwietniaRadaGminyKier
nozia jednogłośnie zaakceptowała 
podwyżkę ceny wody o 1,5%. Woda 

dla potrzeb gospodarstw domowych z.dro.. 
żeje o 3 grosze brutto, dla pozostałych od
biorców - o 4 gr. Dotychczasowa cena :za 
1 m3 wody z gminnego wodociągu wynosiła 
dla gospodarstw domowych 1,35 zł netto 
plus VAT czyli 1,44 zł brutto. Po podwyż
ce wyniesie 1,37 netto plus VAT czyli 1,47 
zł. Pozostali odbiorcy płacili 2,42 zł netto 
czyli 2,59 zł brutto, po podwyżce będzie to 
odpowiednio 2,46 zł oraz 2,63 zł. 

(mwk) 

Pani wójt zarobi więcej 
P odwyżkę_ w wysokości 200 zł brutto 

otrzyma od stycznia tego roku wójt 
gminy Sanniki MariaFudała. Stosowną 

uchwałę w tej sprawie męlaRada Gminy 
na sesji 25 kwietnia większ.ościągłosów. Za 
podwyżką głosowało 12 radnych, przeciw 
- radna Danuta Kobierecka z Bl7.CZi. Do
tychczasowe wynagrodzenie pani wójt 

Gmina Kocierzew 

wynosiło 6.400 zł brutto, przy czym wy
nagrodzenie zasadnicze wynosiło 3.500 zł, 
dodatek fimkcyjny 1250 zł, dodatek spe
cjalny 950 zł, wysługa lat - 700 zł. Po pod
wyżce składniki te wynosić będą odpowied
nio: 3.600 zł zasadnicze, 1300 zł - fimkcyj
ny, 980 zł - specjalny, 720 zł wysługa lat 

(mwk) 

Gdzie-budować, 
gdzie zalesiać 
Prezentację koncepcji 
zagospodarowania terenu 
gminy Kocierzew 
przedstawiła na sesji . 
20 kwietnia Janina 
Załuska, planistka 
sporządzająca 

plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy. 

W_ ygrała ona przetarg na opracowanie 
planu, który Urząd Gminy w Ko

cierzewie przeprowadził w ubiegłym roku. 
Na ostatniej sesji radni zdecydowali o za
kresie sporządzenia planu, który ograni
czać się będzie do obszarów, na których 
planowane są zmiany przeznaczenia 
gruntów. Radni kierowali się tym, że opra
cowanie planu dla całego obszaru gminy 
trwałoby dłużej i plan taki byłby mniej 
elastyczny. 

Z przedstawionej koncepcji dla każ
dego z sołectw wynika, że w nowym 
planie znacznie więcej będzie obszarów, 
na których dotychczasowe tereny rolni
cze będą mogły być przeznaczone pod 
zabudowę związaną z rolnictwem, za
budowę usługową i budynki jednoro
dzinne. Dopuszczalna głębokość tej 
zabudowy liczona od osi dróg jest bardzo 
zróżnicowana (od 30 do 90 metrów). 
Większa odległość od drogi możliwa 
będzie w tych sołectwach, w których 
szerokość działek jest bardzo mała, a tak 
jest np. w Sromowie. Planistka zwróci
ła uwal!~ D!l- to, że .w nie_kt~.c~-t!}i~j
scowościach I(onieczna będzie rezygna-

cja z zabudowy jednostronnej, która jest 
cechą charakterystyczną podłowickich 

wsi. Taka zabuqowa występuje w Wiciu, 
Lenartowie, Płaskocinie czy Gągolinie 
Północnym. 

Wiele znaków zapytania pod adresem 
obecnych na sesji padło przy omawianiu 
mapy przedstawiającej centrum gminy, któ
rym jest Kocienew Południowy. Załuska 
mówiła, że należy rozważyć, jak dużo tere
nów pod zabudowę można w tej wsi plano
wać. Do tego potrzebne jest rozeznanie, czy 
j~ tendencja do osiedlania się w centrum 
gminy. Gdyby tereny takie były planowa
ne, trzeba zaplanować drogi dojazdowe do 
nich. 

K olejnym problemem, który pojawiał się 
przy każdej mapie, była trudność 

w znalezieniu obszarów, które mogłyby być 
w przyszłości zalesione. W większości so
łectw koncepcja wstępna zakłada możli
we zalesienia, jednak w praktyce może 
się okazać, że ze względu na istniejącą 
meliorację, sadzenie tan;) lasów nie będzie 
możliwe. Drugą barierą w zalesianiu są 
istniejące na terenie gminy hodowle, któ
re wymuszają na rolnikach konieczność 
posiadania dużych połaci ziemi. Areał jest 
potrzebny m.in. do tego, aby możliwe 
było utylizowanie gnojowicy łub gnojówki 
w obrębie swojego gospodarstwa Zakła
da się, że zalesienia nie będą możliwe 
w Sromowie, Gągolinie Zachodnim, Lip
nicach, Kocierzewie Południowym i Ró
życach. 

Projekt planu ma być gotowy do końca 
czerwca, kolejny krok to uzgodnienia Wy
łożenie do publicznego wglądu planowane 
j~-lil2 - 3 II)ie§iące;„ .... ~. „ ~ 

(mwk) 
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, 
tOWICZ NA SZARYM KONCU 
W Łowicz~ burmistrz pozyskał 5,6 

mln zł na 3 projekty, czyli 200 zł na 
I mieszkańca, mniej niż nawet w biednym, 
dotkniętym strukturalnym bezrobociem 
Kutnie,gdziewskaźniktenpu.ekroczył210 
zł. W Żyrardowie pozyskano w latach 
2004-2005 ponad 300 złotych na miesz
kańca, a wspólnie z Jaktorowem miasto to 
otrzyma wkrótce ok. 70 mln zł na sieć wo-

kim kiyteriom musi odpowiadać dokumen
tacja, że nie chciano przygotowywać zbyt 
wielu wniosków, bo o:znaczałoby to podję
cie ryzyka że - nie zaakceptowane - stracą 

wa:żność, a to poczytane by ~o :z.ostać 
za niegospodarność. Wskazywał na duże 
problemy związane z własnością gruntów, 
naniejasnekryteriaocenyi kwalifikacji wnio
sków, na to, że tylko dwa łowickie wnioski 

przyznali. ili późno się miasto za to wzięło 
i za ma/o aktywnie - podsumował. 

Komu zoleioło na innym przewodniczącym 

Krytyczne uwagi prezentowali w dys
kusji także radni Grzegorz Michalak, Eu
geniusz Furman, Anna Bieguszew
ska, Renata Balik i inni. Grzegorz Mi
chalak: zwrócił min. uwagę, że nieporozu
mieniem jest przedstawianie przez bunni
str7a przebudowy przez Generalną Dyrek
cję Dróg Krajowych i Autostrad ulic War
szawskiej i Bolimowskiej jako sukcesu.Pra
c:e te oznaczają bowiem, że ruch ciężkich 
pojazdów z planowanego węzła autostra
dowego w Nieborowic:;_ kierować się bc:cdzie 
do miasta, zamiast je omijać. - Inne miasta 
by walczyły o obwodnicę - zarzucał. 

Grunwaldzka nadal nie-posprzątana. W poprzednim numerze NŁ wska
zywaliśmy, które ulice w Łowiczu nie zostały posprzątane po zimie. Mrozy 
już dawno ódeszły, ale przypomina o nich piach przy krawędzi jezdni. 
Dokładnie widać to np. na ul. Grunwaldzkiej. Czy każdą ulicę, gdzie ko
nieczne są porządki, trzeba urzędnikom wskazywać palcem? Tak zrobił 
radny Grzegorz Michalak, który zgłosił w tej sprawie interpelację. 

GmiAa Chąśno 

Biblioteko zamiast GOK, 
sport w ręce zapaleńców 

( 

iekawy epizod z dni tuż po wybotach 
jesienią 2002 roku ujawnił podczas 
dyskusji na sesji przewodniczący 

Rady Miejskięj Krzysztof Kaliński. Przy
znał. .że był nagabywany przez stronni~ 
ków bw:mistrza Budzałka, by nie kandy
OOwałna przewodniczącego. Pamięta jak 
15 listopada 2002 roku namawiała go do 
tego, na krótko przed rozpoczęciem 
pierwszej sesji nowej Rady Miejskiej, 
radna Ewa Zbudniewek. To był tylko 

dociągową i kanali7.acyjną. Łęczyca po
zyskała też ok. 300 zł na mieszkańca, So-

R adni Gminy Chąśno jednomyślnie oznaczać konieczność powołania drugiej chaczew ponad 500 złotych, a Skiemie-
podjęli na ostatniej sesji Rady Gmi- obok GOK ~i ~jmującej się ~turą. · wice prawie I.OOO zł(!) - kwotowo 28 mln 
ny w czwartek 27 kwietnia dwie Byłoby to ~e ~oszto~-~ mere- zł i 4,8 mln euro. - z powyższych względów 

uchwały, na mocy których zlikwidowali !owe. Postanowiono WIC(C zannemc GOK nie ,.,,„n ,.,osowal za udzieleniem abso/utcr 
działający w Chąśnie II Gminny Ośrodek nabibliotekę,któraoprócz00llll3lnejswojej rium"'b:::nistrzowi _powiedział dobitnie 
Kultury i w j~ miejsce powołali Gminną działalności, czyli wypożyC23Ilia i katalo- Kalimki. 
Bibliotekę Publiczną. Do tej pory biblioteka gowania książek, bc:cdzie 7.ajmowała się tym 
bylaintegralnącz.ę.5ciąGOK.Zmianętę,jak samymcodotądGOK,czyliprowadzeniem 
tłumaczyła radnym na sesji sekretarz Gra- działalności kulturalnej. Chodzi tu o organi
żyna Żyto, wymusza na gminie koniecz- zację spotkań, konkuisów, przeglądów, 
ność dostosowania się do nowych przepi- wyjaz.dów, programu wakacyjnego czy fe
sów. Zgodnie z nimi Gminny Ośrodek Kul- ryjnego wypoczynku. Czyli w tej sferze nie 
tury nie może starać się o pieoią:lze z mini- zajdą żadne :zmiany - oprócz nazwy. 
sterstwakulturydladziałającejwjegostruk- Biblioteka nie bc:cdzie zajmować sięjed
turach biblioteki. W przypadku GOK nak sportem, który GOK miał wpisany 
w Chąśnie było to w roku minionym ponad w swą działalność. Gmina starać się będzie 
7 tys. zł. :znaleźć organizację społeC'Zllą działającą na 

Obecnie, by biblioteka mogła dostać pie- polu sportu, która zajęłaby się prowadze
niądze, musi być oddzielną instytucją, po- niem trzech chużyn sportowych, które obec
siadaj!pl swój statut, dyrekcję, konto i księ- nie działają na terenie gminy. Termin składa
gowość. W przypadku Chąśna mogłoby to · nia ~osz.eń upływa I O maja (th) 

dok ze str. 1 

Zaczadził się .w łóżku 

P rzyczyny tragedii były jednak inne. 
Od rana G. nie otwierała drzwi od 
pokoju męża, które zamiast szyby 

miały dyktę. - Jak otworzyłam te drzwi, 
buchną! na mnie czarny dym, w pokoju nic 
nie było widać. Wtedy wczęłam wołać o per 
moc i prosilam, i:ehy stra:żacyv.tyłamali drzwi 
- opowiada kobieta. Straż.acy ł=iJi jej i cór
c:e wyjść na balkon, kiedy weszli do pokoju 

męż.czyzna już nie żył. Marek G. został 
:znaleziony w łóżku,~ jego wersalki oraz 
po.5cieli bylaspilona. Prawdqxxk>bnie lamp
ka przewrócila się na pościei która zaC7.ęła 
się tlić. W pokoju było więcej dymu niż 
ognia Ogień objął niedużą powi~hnię 
4m2. 

Mężczyzna od około I O lat nadużywał 
alkoholu, ciężko reż chorował. (eb) 

Burmistrz Budzałek nie polemizował. 
obronępolityki ,,fundusz.owe.i"'' ratusza pod
jął jego z.astępca Maciej Mońka. Zwrócił 
uwagę, że czi;fi; wniosków nie z.ostała jesz
cze rozliczona, że w pierwszym naborze 
nie było jednoznacznych odpowiedzi, ja-

Tłoczno 
w ambulatorium 

Z nacznie Więcej pacjentów niż w dni 
powsz.ednie odwiedziło od 29 kwiet
nia do 3 maja ambulatorium przy Ze

spole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Prz.ez 
kilka dni pracowało on jak w każ.dy week
end, przyjmując średnio około 50-60 pa
cjentów dorosłych oraz drugie tyle dzieci 
dziennie. W ambulatorium pomocy szukali 
zarówno pacjenci z urazami, jak i z ostrymi 
przeziębieniami. 

Zgodnie z zapowiedziami, w~zystkie 
przychodnie lekarskie w powiecie łowickim 
- i to zarówno publiczne, jak i niepubliczne -
2 maja były nieczynne, za zgodną Narodo
wego Funduszu Zdrowia Lekarze oraz pie
lęgniarki :zrobili sobie długi weekend 

(eb) 

Spłonęło mies1k~nie na Zduńskiei 
Żywym ogniem plonąłpokójzajmo

wany przez Renatę G. w kamienicy 
komunalnej przy ul. Zduńskiej 814 
w Łowiczu, kiedy około godziny 2 
w nocy 28 kwietnia wbiegli do miesz
kania dwaj zaniepokojeni sąsiedzi. 

P oczuli swą<! spilenizny, dlatego z.eszli 
piętro niżej. Po otwarciu drzwi zoba

czyli wysokie, sięgające niemal sufitu pło
mienie. Dwaj mężczyźni jeden po drugim 
sprawdzili, czy w mieszkaniu nikogo nie 
ma Jeden z nich pobiegł następnie zadzwo
nić po straż., a drugi próbował gasić ogień 
cz.erpiąc miską wodę ze studni w podwó
IZU. Niestety, ogień był zbyt duży. 

Straż.acy z PSP w Łowiczu w aparatach 
dróg oddechowych wes_zli do płonącego po
koju. Po ugaszeniu ognia kuli ponadto sufit, 
któ1r uszczelniany jest.tiY.cińą, aby spraw-

O tym, że tu się paliło, świadczą okna 
zabite płytami. 

dzić, czy iskry nie pu.eniosą się się na pif(
tro. Jeden z sąsiadów pobiegł po lokatorlcę, 
która nie chciała uwierzyć, że pali się jej 
mieszkanie. Uwierzyła dbpiero, gdy :wba-

"- . „ „, " ' , • ,-. , 4 1o 

czyla straiackie i policyjne samochody sto

jące pod bramą. 
Prawdopodobną przyczyną powstania 

ognia było zaprósmrie ognia przez lokator
kę, policja prowadzi post.ępowanie w spra
wie wyjaśnienia przyczyny. Spaliło się cal~ 
kowicie wyposażenie pokoju, czyli fotel, 
sofa, regał, dwa okna, sprzęt RTY. Straty 
oszacowano na 16 tys. zł. Nadpalone rze
czy pracownicy ZGM wynieśli w pobliże 
kosia na śmieci. Lokatorka prawdopodob
nie :znalazła schronienie u rodziny. 

Renata G. mieszkała od kilku lat sama na 
parterze kamienicy, zajmowała pokój z kuch
nią. Kilka dni wcześniej otrzymała przy
dział z Z.akładu Gospodarki Mieszkanio
wej do mniejszego mieszkania na Nowym 
Rynku. Nie cieszyła się najlepszą opinią 
sąsiadów z podwórlca, gdyż była uciążliwą 
lokatorką,IJubiącąsię„bawić". ' (eh) 
,, ~ • ....,, "'\' .„ ~ ~ t + 
'• I • ... • ") 

końcowy akord wcześniejszych naci
sków. - Przez dwa tygodnie prano mi 
mózg, bym nie kandydował - powiedział 
Kaliński. 

Radna Zbudoiewek przyznaje, .że taka 
rozroowa istotnie n:iiałamiejsce, ale twier
dzi, .że tylko pytała Kalińskiego, czy nie 
uważa, 7.e DaJPJerw powinien być tylko 
radnym, a dopiero po jakimś czasie ubie-' 
gać się o funkcję przewodniw.ącego. 

(wal) 

nie pI7.eszły pierwszego, formalnego etapu 
oceny. Pomoc ze strony fuchowców pole
conych w wyniku inicjatywy Kalińiliego 
uznał za pozostaj!pl na,1akim stopniu ogól
ności, że bezowocną. Mówił wreszcie, że 
na kwoty podane przez Kalińiliego w in
nych miastach składają się także wnioski 
przygotowywane przez inne organizacje, 
a nie tylko przez saIIlOrzą:ł lokalny. 
Tę wypowiecij: od razu skontrował prze

wodniczący Rady Miejskiej, który~ 
ślił, że mówi tylko o pieną:Izach pozyski
wanych przez urzędy miejskie. - Nie szu
kajmy przyczyn zewnętrznych: że nam nie 

Zduny 

AnnaBieguszewska wskazywała, że gdy
by radni uchwalając kolejne budżety ograni
czali się do akceptowania propozycji bur
mistrwwskich, inwestycje w mieście były
by mniejsze niż ostatecmie podejmowane. 
Wypomniała reż bumristrzowi, że. obiecy
wał, iż pieniądze z nadwyżki budżetowej 
z roku 2004 przeznaczy w roku 2005 na 
inwestycje - cz.ego nie :zrobił. Radny Euge
niusz .Furman zauważył, że w oc:enianym 
roku budżetowym 2005 nakłady na iBwe
stycje pochodzące z własnych zasobów 
miasta wynosiły tylko około 13% - jego 
zdaniem za mało. Bieguszewska wskaz.aJa, ' 
że w poprzedniej kadencj~ w latach 200 I 
i 2002, wska:żnik inwestycji był wyh;zy, 
przekraczał 20% budżetu. 

Burmistrza bronili w dyskusji przede 
wszystkim radni Ewa Zbudniewek 
i Józef Szczepanik,jednakżeżadneznich 
nie odniosło się do podstawowych zaIZU

tów przedstawionych przez Krzysztofa 
Kalińiliego. Z faktami, które miały miejsce 
i z liczbami trudno polemizować. 

Wojciech Waligórski 

Są wykonawcy remo~tu GOK i budowy parkingu 
28 kwietnia rozstrzygnięto przetargi na 

wyłonienie wykonawców modernizacji 
Gminnego Ośrodka Kultury w .zdunach oraz 
budowy parkingu przy cmentarzu w .zdu
nach. Kilkutygodniowe opóźnienie było 
spowodowane koniecznością złożenia przez 
oferentów wyjaśnień, dotyczących zakła
danych w ofertach niskich cen materiałów. 
Gmina chciała uzyskać zapewnienie że ni
ska oferta jest realna 

Prace w GOK wykona za 236.502,17zł 
brutto łódzka fuma ,,Pró-Fart Investmenf'. 
Z.amówienie dotyczy wykonania prac re
montowo-renowacyjnych, wymiany stolar
ki okiermej i drzwiowej, docieplenia stropu 
poddasza, nadbudowy i udrożnienia komi
nów wentylacyjnych, wykonania włazu na 

poddasz.e, przebudowy instalacji centralne
go ogrzewania, prz.ebudowy instalacji elek
trycznej. 

Budowąparkingu zajmie się sochacz.ew
skiePrz.edsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo

we ,,Hegor" za223.833,33 zł. brutto. Zunó
Wienie obejmuje wykonanie parkingu dla 
samochodów osobowych z betonowej kost
ki brukowej o powierzchni 1.860 m2

• 

Firmy mają rozpocząć realizację zadań 
w połowie maja, po uprawomocnieniu się 
wyników przetargu i zakończy€ je do koll
ca sierpnia Oba zadania zyskały w 800/o 
dofinansowane z Unii Europejskiej z pro
gramu,,Restrukturyzacjai modemizacjasek
np żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich". (th) 

__________ ..:...._ _________ REKLAMA -

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
teł. (046) 837 32 79 

fax 837 47 98 ....._ ____ ,.,. 
sib@winkliaus.com.pl; http://www.sib.win 
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·Jui slyc_hać litanie ·prly -_kapliczkach 
Pomimo deszczu 
i chłodu, 1 maja 
wieczorem, 
przy wielu 
przydrożnych 

kapliczkach, 
rozpoczęto wspólne 
odmawianie 
Litanii Loretańskiej 
do Najświętszej 
Matyi Panny. 

W gronie osób, które przy
chodzą modlić się przy 

ozdobionych kapliczkach i krzy
żach przeważają kobiety, choć 
zdarzają się też mężczyźni. 

W wielu miejscach osobom star
szym towarzyszy młodzież i dzie
ci. Tak jest np. w Błędowie 
w gminie Chąśno, który odwie
dziliśmy 1 maja. W miejscowości 
tej wierni spotykają się przykrzy

Wszystko tutaj 
Twoje Księżno! 
Do Kapliczki Księżnej Pani 
przyszły dzieci z koszyczkami, 
a w koszyczkach mają kwiatki 
dla Łowickiej Księżnej • Matki. 

Bo nad Bzurą rosną kwiatki 
z imionami Boskiej Matki. 
Ona gniazdek strzeże w łąkach 
czajek, drozdów i skowronka. 

Wszystko tu jest Matki Boskiej 
pliszki, boćki i zające, 
a w sobotę dla Niej właśnie 
słonko świeci dużo jaśniej. 

żu przy posesji rodziny Pietrza- Właśnie rozpoczęła się modlitwa przy krzyżu w Błędowie. 

Z róż, maciejki, macierzanki 
to dziewczyny robią wianki, 
a rozchodnik prosi mamę 

twie 80-letnia Marianna Burzyń
ska. - Pochodzę z Błędowa Kali
nówki. - mówi pani Burzyńska. -
Tam też chodziłam śpiewać przy 
kapliczce, ale byłyśmy tylko trzy. 

Tutaj przychodzę od czasu, jak 
wyszłam za mąż, czyli od 1947 
roku. Tu zawsze było więcej osób. 
Stefania Pietrzak wyjaśnia, · że 

wcześniej mieli drewniany krzyż, 
był kilkadziesiąt metrów dalej. Był 
bardzo zniszczony i gdy w 1972 
roku postanowili postawić nowy, 
przenieśli kapliczkę w bardziej do
godne miejsce. 

weź mnie w wianek na oktawę. 

Wszystko tutaj Twoje, Księżno, 
jak daleko okiem sięgnął, 
sady, łąki i ściernisko, 
my Księżaki· nade wszystko! 

i modlą się za papieża Benedyk
ta XVI, biskupów i księży, za be
atyfikację Jana Pawła II, za mło
dzież z Sierżnik i całej Polski, 
a także za zmarłych. Potem śpie
wają pieśni „Chwalcie łąki uma
jone", „Dobranoc Ci Matko" 
i Apel Jasnogórski, po którym 
z powodu ulewnego deszczu 
szybko rozchodzą się do do
mów. 

ks. Tymoteusz 

wowany jest zwyczaj święcenia 
i obchodzenia pól z chorągwią 
w drugi dheń Wielkanocy. 
Mieszkańcy dają wtedy ofiarę, 
która przeznaczona jest na ka
pliczkę. Potem kobiety starają 
się, aby na modlitwę z każdego 
domu ktoś przychodził. Najdłu
żej tradycję tę kultywują Julia 
Szwarocka, Marianna Kukieła, 
Władysława Bieguszewskl). i Ste
fania Wójcik. 

W kolejnych tygodniach od
wiedzimy inne kapliczki 

w naszej okolicy, w których tra
dycja majowych modlitw jest 
kontynuowana. 

Tym razem modlitwa w Sierżnikach nie trwała długo, bo mały deszcz zmienił się w bardzo rzęsisty. 

O puściliśmy Błędów w cza
sie, gdy śpiewano jeszcze 

Litanię Loretańską. Skierowali
śmy się do Sierżnik, gdzie we
dług zapewnień proboszcza pa
rafii w Boczkach, ks. Witolda 
O.krasy, na pewno spotkamy 
grupę modlących się. Nie mylił 
się. Przy kapliczce z wizerun
kiem Matki Boskiej Częstochow
skiej kobiety stoją pod paraso
lami i śpiewają Litanię do Matki 
Bożej, „Pod Twoją Obronę" 

W Sierżnikach o kapliczkę dba 
cała wieś, bo jest ona wspólnym 
dziełem, a nie fundacją pojedyn
czej osoby czy rodziny. Odnawia
no ją nietlawno za pieniądze, któ
re mieszkańcy wsi złożyli jako 
ofiarę. W miejscowości tej kulty- (mwk) 

ków. W dolnej części .krzyża znaj
duje się oszklona kapliczka z figurą 
Matki Bożej. O miejsce to dba ro
dzina Pietrzaków, bo jak mówią, 
kapliczka stoi „w ich placu". 

- Jak pada, to śpiewamy u nas 
na werandzie - !llÓWi Anna Rem-

biejewska, która przyszła się mo
dlić z mamą Stefanią Pietrzak oraz 
dziećmi: 2-letnim Jakubem i 8-let- Stowarzyszenie „ Tacy Sami" Diecezialny ziazd lkcii Katollckiei nią Natalią. Stopniowo pod krzyż 
przychodzą kolejne osoby,' wśród 
nich Helena Uczciwek, MruiaZiół
kowska, mieszkająca w sąsiedz-

Nomolui peizoże 
Współpraca między Sobotnie spotkanie rozpo-s towarzyszenie Osób. Niepeł- poszczególnymi częła msza święta w łowic-

nosprawnych „Tacy Sami" za- k:itj katedrz.eo godzinie 10.00. 

Ofiarnie oddaiq krew 
prasza młodzież szkolną oddziałami Następnie odbyło się spotka-

z powiatu łowickiego oraz osoby parafialnymi nie, które dotyczyło głównie 
niepełnosprawne do wzięcia mizia- Akcji Katolickiej kontaktów i współpracy 

łu w otwartym konkursie plastycz- diecezji łowickiej między poszczególnymi od-
Po raz kolejny wyniki 

szczebla wojewódzkiego 
·Ogólnopolskiego Turnieju 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Policealnych „Młoda krew 
ratuje życie" udowadniają, 
że uczniowie łowickich 
szkół należą do najbardziej 
ofiarnych w województwie 
łódzkim. 

Uczniowie szkół biorących udział nym zatytułowanym „Magiczne działami aktji. 
wkonkursieoddawalikrewwokre- nieborowskie pejzaże". Osoby za- była przedmiotem JakmówiWojciechKrako-

sie od 1 pażdziernika 2005 do interesowane konkursem proszone spotkania, jakie wiak, mieszkaniec Kutna 

31 marca2006. Wkwietniuilośćpeł- są o wykonanie pracy formatu A3 zorganizowane i jednocześnie prezes diece-

noletnich uczniów uczęszczających i dostarczenie jej do Warsztatów Te- zostało w sobotę zjałnej Akcji katolickiej, jest 

do danej szkoły została podzielona rapiiZajęciowej,Pannam37wter- 29 kwietnia to stowarzyszenie osób 
przez ilość tych, którzy oddali krew. minie do 24 maja. Prace oceniać bę- świeckich powołane do reali-
W ten sposób wyłoniono zwycil(Z- dzie jury powołane przez organiza- .w Łowiczu. zacji misji ewangelizacyjnej 

cę. W tym roku w Zduńskiej Dą- torów. Cenną wskazówką dla Kościoła, do wspomagania 

browie na 142 pełnoletnich, 108 od- uczestników konkursu może być to, w zjei.dzie, który orga- duszpasterzy w tej działalno-
dało krew w ilości 49 ,69 ·litra, że tematem prac może być ,,Niebo- nizowany jest za- Zjazd Akcji Katolickiej rozpoczęła msza ści. Aktja prowadzi działal-w tym roku pierwsze miejsce w II LO w Łowiczu pełnoletnich rów - barokowa siedztba Radziwił- wsze w Łowiczu co roku, święta w łowickiej katedrze. Uczestniczy- ność charytatywną, infonna

wśród 44 szkółzajęli ucznio- uczniów było 112,a84oddałokrew łów", ,,Pałacowe ogrody" lub też uczestniczyło kilkanaście li w niej prezesi oddziałów parafialnych cyjno-oświatową,sportową, 
wie l.espołuSzkółPonadgimnazjal- w ilości 36,641. ,,RomantycznaArlradia". osób - prezesi parafia!- Akcji oraz poczet sztandarowy. rekreacyjna i inną - na przy-

nych w Zduńskiej Dąbrowie, drugie W roku minion)7m na szczeblu Rozstrzygnięciei~wanie nych oddziałów z po- kladoddziałwKutniezajmltje 

miejsce uczniowie II Liceum Ogól- wojewódzkim zwyciężyło II LO, konkursu odbędzie się 9 czerwca szczególnych parafii naszej die- się doświadczeniami i wypraco- się kształceniem zespołów nauczy-
0 nokształqce%~ fil.i· M., Kopernika qrugie miejscz zajęła rZSP yv ~- w Pałacyku gen. Klick:i~o w Łowi- cezji. Zjazdy takie służą zacie- waniu wniosków na kolejny rok cielskich. 
:•: :_·~c".:·· _ i:_._._ __ _. __ „_ ~_. __ ··.-·"'-~t..:..·_,.;·n.._h.ln. .-Wl~"'· ,_ .*_-_ :#_·-_ ~-' _ ~·zu' .. -•, -, · • , "t1 /-„ki ' .śniani' ... 'kon•:,~ów· \.dd.Ziel'~~:u' _. diiałałno~.J "." · : <, -' . ' -' ' · ' :·· • ,, •. ~· 0 

•• ~ ·r / ,.•· . /wr..:1 
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- Chodzi o to, aby jakoś usyste
matyzować gminne i powiatowe 
imprezy, gdyż w minionym sezonie 
zdarzyły się przypadki, że w jeden 
weekend odbywały się cztery im
prezy, a potem pn.ez kolejne week
endy nie działo się nic - mówi dy
rektor wydziału promocji łowickie
go starostwa Krzysztof Osóbka, 
z inicjatywy którego doszło do spo
tkań z dyrektorami Gminnych 
Ośrodków Kultury i opracowania 
kalendarza tychże imprez, które od 
teraz organizowane będą pod 
wspólnym hasłem Łowicka Tęcza. 

J ak: mówi dyrektor, imprezy te są pro
duktem twystycznym i odwiedz.ający 

Ziemię Łowicką turysta musi mieć pewność, 
iż oprócz oglądania ?.abytków, w każdy 
weekendczekagocośjeszcz.e. Takąatrakcją 
są rz.ecz jasna gminne festyny w okresie wa
kacji, organiz.owane przez każ.dą gminę. 
Cały kalendarz znajdzie się na stronie inter
netowej s1arostwa. Każda z imprez ?.awiera 
swoją krótką charakterystykę. Jak na razie 
jedynie gmina Domaniewice nie dostarczyła 
swojego programu, ale starostwo będzie 
z nią rozmawiać w Dajbliższym czasie. Nie 
ustalono też jeszcz.e dokładnie temrinu do
żynek w gminie Łowicz. .z.anąI powiatu nie 
pcxljął jeslr2e decyzji, c::zy w tym roku Biesia
mŁowicka~~wwymia121: 
dwóch cili. Wszystkie informacje llllliesz
cz.one wstaną także na stronach ~ 
wych powiatów kartuskiego i tatr.zańskie
go, zapzyjaźoionych z naszym powiatem, 
a jest to tylko reali7.acja pierwgzego z po
mysłów na promocję sezonowych atrakcji 
Ziemi Łowickiej. 

Obecnie kalendarz imprez pu.edstawia 
się naslqląjąco: 

• 23 czerwca- Noc Świętojań<lka w Kier
nozi, 

• 1-2 lipca Ogólnopolskie SpotkaniaFolk
bystycme „O Łowicki Pasiak'' w Łowiczu, 

• 8 - 9 lipca Dni Łyszkowic - festyn w 
Łyszkowicach, 

Czyli pomysł współpracy w planowaniu letnich imprez 

.... 
Folklor zawsze obecny był na Biesiadzie Łowickiej • także przed rokiem. Obecnie ma być go jeszcze więcej. 

nak na. przyszłość S3ll10l7ądy miałyby ści
śle wsp61pracować z.e sobą przy ustalaniu 
kalendarza, jak i wspólnej promocji. 

gó1nie poOOba się~ wspólnej J.IOIOOtji, 
nalol:JJiN co oo cxgani2acji - spawa jest dys
kwyjna. w tym roku jest już: po uchwalmiu 
bud:żrtów, większnść gmin ma też ustalone 
S(r.łWY z wynajęciem zespołów, sany itd 

z.daniemMiedzianowskiegotenkienmek 
działania będzie więc mógł wstać w pełni 
rozwinięty w przyszłości - Jednak jest to 
jakiś pocrątek i myślę, że najważniejsu jest 
~wspólnego modelu promo-

cji Sprawa ta omawiana była zresztą SZJ:ZJ.>

gółowo na wspomnianych na początku spo
tkaniach dyrektora wydziału promocji sta
rostwa z dyrektorami GOK-ów. Zgodz.ono 
się wtedy, że .informacje na gminnych stro
nach internetowych, cz;y stronach powia
tów, jako jedyna forma promocji nie wy
stmczą. Priorytetem jest dotarcie do miesz
kańców Łodzi i Wan;zawy, z których głów
nie rekrutują się weekendowi turyści. (m:z) 

Gmina Domaniewice 
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Sierżant Agnieszka Więckowska 
ostrzegała przed wycinaniem drzew 
bez zezwolenia. 

Mandaty ~a wycinanie 
własnych drzew 
• • 

Z yczliwi sąsiedzi w ciągu ostatnich 
tygodniu niemal codziennie 
telefomtją do Komisańatu Policji 

w Domaniewicach z informącjami, 
kto i gdzie wycina dl7.ewa bez zezwolenia 
Policjanci reagltją na każdy tego typu 

· sygnał, ?.aCZajają się pod lasem i czekają 
na wywożącego dl7.ewa Najcz.ęściej 
są to osoby wycinające powalone p!7.CZ 

zimę dl7.ewa we własn)IID lesie. 
- Nieważne, czy to jest jedno dnewo 
czy pięćdziesiąt. Na koi:tJq_ ~ 
trzeba mieć zezwolenie, 
a przed wywiezieniem z lasu dnewo mwi 
być ostemplowane przez pracownika 
starostwa - wyjaśnia procedurę 
postępowania w tych sprawach sierżant 
Agnieszka Więckowska. ' 
Z.a wykrocz.enie sformułowane 
w następujący sposób: kl.o US'UWa 

z -własnego lasu bez zezwolenia, 
grozi kara przepadku ch7.eWa oraz 500 zł 
mandatu. Zarówno radni, 
jak i sołtysi byli zaskOC7.eni i z.dziwieni 
podanymi infonnacjami. 
(eh) 

• 13 lipca Dzień Kieroozkiego Dzika -
festyn w Kiemcrzi, 

• 16 lipca festyn rekreacyjno-sportowy 
w Zdunach, 

To jednak nie MzyStko. Gminy wspól
nie negocjowałyby cenę wypożyczenia sce
ny, nagłośnienia i oświetlenia imprez. hme 
są bowiem upusty gdy wynajmuje się spnęt 
na jedną imprezę, inne, gdy na przykład na 
siedem festynów. - 'Zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze, można byłoby prrezna
CZ).t na wynajęcie ochrony - uważa dyrek
tor, przypominając zeszłoroczną ofiarę 
śmiertelną na festynie w Bielawach. - Pod
niosłoby to bezpieczeństwo imprez, a i~
jęcie ochrony na więcej niż jedną imprezę 
byłoby dui.o tańsze - dodaje. Na tym koń
cz;ylaby się współpraca. Gminy nie płaciły
by wspólnie ?.a wynajęcie sprzętu ani w
społów muzycznych, nie pnekazywały
by też pieniędzy jednemu podmiotowi, któ
ry wszystko by załat\yiał. Każda z gmin 
płaciłaby i rozliC7.lłła sięjuż samodzielnie. 

Bez zastrzeżeń do wóita Redzisza 
• 13 sieipnia Biesiada Nieborowska, 
• 15 siei:pnia festyn kultwalno - rekre

acyjny w Kiernozi, 
• 13 lub 20 sieipnia festyn ~no -

sportowy w Chą,We, 
• 20 sieipnia turniej wsi w Bielawach, 
• 26 - 27 sierpnia VII Biesiada Łowicka, 
• 27 sieipnia dożynki gminne w Kocie

rzewie, 
• 24 Wl7.eŚnia - N Europejskie Dni Dzie

dzictwa Kulturowego w łowickimmuz.ewn, 
• 30 Wl7.eŚnia - Jesienne granie w GOK 

Nieborów. -
Jak mówi dyrektor-Osóbka, w tym roku 

nie wszystko udało się idealnie ustalić, jed-

G miny wydają się popierać pomysł 
wspólnych działań. Wójt gminy Nie

borów An<h7.ej Werle ceni powiatową ini
cjatywę. - W poprzednim roku organizowa
liśmy festyn w tym samym dniu, w którym 
odbywały siefestynyw Chąfuie i Bielawack 
To dobrze, że teraz będzie można ureguk>
wać te sprirny. Jak najbardziej popieram tę 
inicjatywę. 

Wojciechowi Miedzianowskiemu z refe
ratu kultwy ~Gminy Bielawy~ 

S esja absolutoryjna jest nąjważrtiejsza 
wrokudlawójtaicalegourzędu, boto 
podsumowanie i ocena naszej cało

rocznej pracy- mówił wójt Mirosław Grae
gorz Redzisz: na sesji Rady Gminy Doma
niewice25 kwietnia Regionalna Izba Obra
chunkowa w Łodzi oraz Komisja Rewizyj
na Rady Gminy pozytywnie zaopiniowa
ły sprawoz.danie z wykonania budżetu 7.a 
ubiegły rok. Dochody budżetowe zaplano
wane w wysokości 6.576.339 zł zostały 
wykonane w I 02,8%, czyli w kwocie 
6.761.688 zł. Wydatki 7.aplanowano na 
kwotę 7.258.079 zł, a wykonano w 98,2o/o, 
wydając 7.128.681 zł. 

~ - LAMELA Sp. z o. o., producent artykułów gospodarstwa t9!A ~A~I ...A® domowego i artykułów ogrodowyc~ z tworzyw sztucznych 

Początkowo w budżecie zaplanowano 
wydatki inwestycyjne w wysokości 
2.660.000 zł, jednak gminie nie udało się 
pozyskać dofinansowania z.e środków unij
nych na wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na około 12 km chóg gminnych. W zWiązku 
z tym w ciągu roku wprowadzono zmiany 
i wydatki inwestycyjne na pnebudowę chóg 
wynosiły ostatecznie 1.299.727 zł, a wyko
nane zostały w 99,3%. Ostatecznie położo
no nakładkę asfaltową na dwóch odcinkach 
dróg w Sapach (3,4 km) oraz w Krępie 
(2,8 km) za kwotę 515.494 zł. 
Wśród ubiegłorocznych inwestycji znala

zło się także dokończenie budowy stacji 

"-r'i/Y~ POSZUKUJE KANDYDATOW NA STANOWISKO: Stryków, ul. Batorego 27, 

uzdatniania wcxły w Skaratkach rozpoczę
tej w2004rokuza702204 zł. Kwotę32.435 
zł pm:znacwno na zakup trz.ech zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem 
orazpoclbµmielntemetu w U~eGmi
ny. Z.a 34.508 zł. wykonano projekty, a na
stqxiie u:zbrojooo jedenaście działek budow
lanych pny ul. Klonowej, spnedanych 
24kwidniazaokoło 187 tys. zł. Z.a 5,5 tys. 
zł zakupiony został samochód strażacki Star 
dla OSP w Reczycach, który obecnie czeka 
na kosztowny karosaż (około 160 tys. zł). 

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi air 
solutorium z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu. (eh) 

IPl~J~~'[""='"'""I DO SPRAW MARKETINGU tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 
• usługi transportowe I 

• zbrojarza • betoniarza 
!Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie badań marketingowych,1 _ _ ~owa~ni~fFek n~wych WYrob6w, organizag· i realizację ro'!!,aji. __ 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
• Wyk~nia wyższego • najchętniej o kierunku zarządzanie i marketing, 
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem, 
• Znajomośei obsługi komputera, • Prawa jaźdy kat. B, 
• Dyspozycyjności, • Dużego zaangażowania oraz wysokiej motywacji do pracy 
OFERUJEMY: pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie oraz dobre warunki zatrudnienia 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz zdjęcie prosimy przesyłać na adres: biuro@lamela.pl 
lub: LAMELA Sp. z o. o. ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz tel. 0-46 / 830 96 OO, fax 0-46 / 830 96 01 !? 
. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: .~raiam zgodę na pizetwanaoie moich danych osobowych zawarly!;h w f119iej ofercie pracy "' 

• dla potrzeb niezbędnych do 19a/izacji procesu lllkrutacjt {zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o 'oc8rónle danych osotlowtc/i; [)zillnftik Ostał/ Nr 139 Póz. 883)' 

• dostawy betonu D I 
• produkcję betonów specjalistycznych 
• elementy prefabrykowane: 

bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

•stropy TERIVA 
•płyty stropowe (do 7,20 m} 
• sprzedaż piasku sianego 

i cementu er=~ 

()f) ~l:ł3f)eJ~CJI 

• cieślę • spawacza 
• montera konstrukcji stalowych 
ROBOTY W KRAJU I ZAGRANICĄ 
Kontakt: (046) 837-55-28, 0608-398-786 ~ 

nowy KREDYT 
GOTO W KO WY 
• Hipoteczny ( L k ) 
: Także_dla osób Ulft owy 
~ .:~!:r~fahrotników Tel. OSOS~4łl-742 
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Gmina Kiernozia 

C~ARN.A LISTA WSI, 
KTORE PUCĄ ZA MAtO 
Problem dużych zaległości 
w podatkach i opłatach 
na koniec ubiegłego roku 
był informacją, która 
mocno zaniepokoiła 
radnych gminy Kiernozia na 
sesji 26 kwietnia. Kwota 
tych zaległości, wynosząca 
31 grudnia 2005 roku 
194.964 zł, wymieniona 
zostCiła przez wójta Zenona 
Kaźmierczaka podczas 
czytania sprawozdania 
z wykonania budżetu 
za rok ubiegły. 

N ajwięcej zaległości, bo ponad 130.000 
zł, winno wpłynąć do kasy Urzędu 

Gminy tytułem podatku rolnego, a ponad 
43.000 zł tytułem opłat za wodę, pozostałe 
zaległości były znacznie mniejsze - około 

9 .OOO zł za kartę podatkową, około 7 .OOO zł 
- podatek od osób prawnych, niewiele po
nad 3.000 zł - podatek od środków trans-

Zielona nie cala w kostce 

N ie ćała ulica Zielona będzie wyłożona 
betonową kostką brukową. Zakres 
prac, jakie ratusz zlecił Zakładowi 

Usług Komunalnych w Łowiczu przewidu
je ułożenie nawierzchni na długości od ulicy 
Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Gra
bową. Odcinek od ul. Legionów do skrzy
żowania z ul. Grabową, który od lat wyło
żony jest betonowymi płytami nie będzie 
miał nowej nawierzchni, choć ta z pewno
ścią by się tam przydała Stan płyt jest zły, 
nie brakuje tam większych i mniejszych 
dziur, które utrudniająjaz.dę. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remon
tów łowickiego ratusza Grzegorz Pełka obie
cuje, że jeszcze tej wiosny dziUI)' te będą 
wypełnione. Kostka nie będzie jednak ukła
dana z powodu braku pieniędzy na ten cel, 
a po drugie dlatego, Ze choć może nie jest to 
najlepsza nawierzehnia, jednak jest utwar
dzona. -Wielu mieszkańców Łowicza, którzy 
mają swoje posesje przy ulicach gruntowych, 
gdzie po opadach tworzy się błoto, czeka na · 
utwardzoną nawierzchnię w pierwszej kr 
lejności musimy przy takich zadaniach my
śleć o nich - powiedział nam Pełka. 

Zakład Usług Komunalnych rozpoczął 
prace na Zielonej w ubiegłym tygodniu. Pra
ce będą kosztowały 133 tys. zł. (tb) 

Gmina Łowicz 

I nterwencyini 
posprzątoią gminę 

D wóch pracowników zatrudnionych 
przez Urząd Gminy w Łowiczu przy 
współpracy z Powiatowym Urzę

dem Pracy, w ramach robót interwencyjnych, 
posprząta główne drogi we wsiach na tere
nie gminy LoWicz. -Niestety. znowu w tym 
roku jest brudno. Szczególnie w niektórych 
lasach, W7Ai.łuż niektórych dróg. Dlatego też 
zatrudnimy dwóch ludzi do posprzątania 
części gminy - mówił na sesji Rady Gminy 
Łowicz wójt Andrzej Barylski. Mieszkań
cy mogą informować gminę o miejscach 
szczególnie zaśmieconych, które powinny 
być ich zdaniem posprzątane w pierwszej 
kolejności. Pierwsze prace porządkowe mają 
rozpocząć się od razu po dłuższym week
endzienapoczątkumaja (mak) 

portu. W ubiegłym roku z urzędu wysłano 
do mieszkańców gminy 546 upomnień, 
75 tytułów wykonawczych, w ·kilku przy
padkach zobligowano do założenia przy
musowej hipoteki. 

duszy Unii Europejskiej. Pomimo wyso
kich ocen merytorycznych, ale wyczerpa
nia pieniędzy na te cele, dwa wnioski zosta
ły negatywnie rozpatrzone, trzeci wpisany 
został na listę rezerwową. 

Wójt wyjaśniał wprawdzie, że c~ tych 
zaległości zostało uregulowane w tym roku, 
ale nie oznacza to, że zaległości nie ma. Bio
rąc poćl uwagęwielkość zadłużenia, najwięk

sze zaległości wystąpiły w sołectwie Soko
łów Towarzystwo. Kolejne miejsca na „czar
nej liście" zaległości wobec urzędu gminy 
zajmują: Osiny, Witusza, Brodne Towarzy
stwo, Tydówka - Wszyscy )Ą)'magają inwe
stycj~ ·a1e trzeba też poczuć się do obowi.ąz,ku 
płacenia należności - mówił wójt, apelował 
też do sołtysów, którzy wiedzą, kto ma zale
głości w opłatach, aby rozmawiać z tymi oso
bami, podejmować próby egzekwowania. 

adni zdecydowali zrezygnować z ter
momodernizacji budynku urzędu gmi

ny i realizacji pozostałych zamierzeń ze swo
jego budżetu. Wykorzystano nadwyżkę bu
dżetową z lat ubiegłych - 66.960 zł, na bu
dowę stacji uzdatniania wody zaciągnięto 
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska - 260.000 zł. Na bu
dowę dróg zaciągnięto kredyt bankowy 
w wysokości 400.000 zł, którego spłata pla
nowana jest w tym roku. Na inwestycje wy
·datkowano łącznie 1.673.067 zł. Budowa 
stacji uzdatniania wody w Woli Stępowskiej 
kosztowała677.190 zł, a 6256 m dróg gmin
nych (w miejscowościach Osiny,Brodne To
warzystwo, Jadzień i Stępów) - 904.933 zł. 
Gmina otrzymała też dotację z Minister
stwa KultUI)' na zakup I O strojów dla Ze
społuPieśni Ludowej ,,Kiemozianie" - 1 O.OOO 
zł, na zakup sprzętu nagłaśniającego -
23.944 zł oraz na zakup sceny z zadasze
niem dla amatorskiego ruchu artystycznego 
w gminie - 158.439 zł. (mwk) 

Firma Hatrex z Gąbina rozbiera stary budynek przy ul. Fabrycznej. Gruzu 
z rozbiórki może być za mało, aby poprawić stan kilku dróg w gminie. 

Sanniki 

Gruz do Krubina, nie do Osmólska 
Co do innych liczb obrazujących wyko

nanie budżetu radni nie mieli uwag, a absolu
torium udzielili wójtowi jednogłośnie. 

ochody gminy wyniosły 5.619.480 zł, 
a wydatki 5.939.668 zł, przy czym 

zakładany deficyt był około I .OOO.OOO zł, 
większy z uwagi na złożone w 2004 trzy 
wnioski o dofinansowanie budowy dróg 
gminnych i stacji uzdatniania wody z fun-

Zgodnie z wcześniejszą zapo
wiedzą, gruz z rozbier~nego budyn
ku komunalnego przy ul. Fabrycz
nej nr 4 w Sannikach wywożony 
jest na gminne drogi gruntowe. 

D laczego, pomimo wcześniejszych za" 
powiedzi, nie jest nim utwardzana 
droga w Osmólsku II? - pytał na sesji 

25 kwietnia Stefan Kiełbasa, radny z tej miej
scowości. Wójt Maria Fudała wyjaśniała, że 

Samochód Mazowieckiej Spółki Gazowej co środa ~zeka na zainteresowanych podłączeniem do sieci pod 
łowickim ratuszem. 

Punkt informacyiny Gazowni 
w kaidq środ9 w towiczu 

M ożna u nas dowiedzieć się wszystki.e
go co dotyczy podłączenia indywidu

alnego kl.ienta do gazu - powiedział nam 
Adam Miller, kierownik Biura Obsługi Klien
ta nr I Mazowieckitj Spółki Gazownictwa 
w Łodzi: Przyjechał on w minioną środę 
26 kwietnia ze swoimi pracownikami po raz 
pierwszy do Łowicza specjalnym samocho
dem spółki, służącym za Ruchome Biuro 
Obsługi Klienta. Pojaz.d ten, wraz z pracow
nikami biura, gości przez jeden dzień w ty
godniu w tych miastach oddziaływania 
MSG, gdzie nie ma stacjonarnego biura. 
Opró----z Łowicza, w któl)'fll będzie on obec
ny w każdą pracującą środę tygodnia w go
dzit1ach od I 1-· do 16 - zawsze na parkingu 

pod ratuszem na Stal)'m Rynku- odwiedza 
także Zduńską Wolę, Opoczno, Gostynin 
i Poddębice. Pojaz.d jest charakterystyczny, 
w kolorach białym i niebieskim, z napisem 
na drzwiach Mazowieclra Spółka Gazow
nictwa w Łodzi. 

A dam Miller jest przekonany, że zainte
resowanie informacjami na temat przy

łączenia posesji do gazu będzie rosło. Na 
razie temat jest nowy, spółka ma dwóch 
dużych odbiorców: Zakład Karny i firmę 
Bracia Urbanek, ale niedlugo dołączy do 
nich także Okręgowa Spółdzielnia Mle
czarska w Łowiczu, a w planach jest bu
dowa kolejnej nitki- do powstającego za
kłlldń firmy Bltuńlit. Sieć gazt>wa powóli 

się rozrasta i można już poważnie myśleć . 

o podłączeniu się do niej. 

W punkcie będzie można dowiedzieć się 
wszystkiego o świadczonych przez 

gazownię usługach, możliwościach i zasa
dach przyłączania do sieci gazowej, o zasa
dach rozliczeń za pobierany gaz, jego ce
nach, stawkach opłat taryfowych. Oprócz 
tego w punkcie będzie można otrzymać 
wnioski o przyłączeniu do sieci gazowej, na 
miejscu pracownicy gazowni będą także po
magać je wypełniać, w punkcie będzie moż
na także złożyć wnioski. Klienci otrzymają 
sporządzone przez gazownie, dla konkret
nego wniosku lub grupy, ~.przyłą~ 
czenia db sieci. • - , „ · · (tb) 

gruzem z rozbiórki utwardzana jest droga 
w Krubinie, na której wiosną zrobiło się ba
joro. - Nie ma poróv.'1Ulnia z drogą w Osmól
sku, bo w_ Krubinie jest fatalnie - mówiła 
Radny z Osmólska deklarował, że nie jest 
przeciwny poprawieniu stanu drogi w Kru
binie, bo wie, że jest ona zła Przypomniał 
jednak, że mieszkańcy jego wsi informowa
ni byli, że gruz z tej rozbiórki trafi na ich 
drogę, gdy częściowo została ona zabezpie
czona po rozbiórce spalonego budynku. -
Nie trzeba robić aż tak szeroko - na 6 me-
trów, bo wystarr:zyłyby 4 metry- mówił rad
ny. 

W odpowiedzi Maria Fudała mówiła, że 
taka szerokość przy skrzyżowaniu była 
uzasadniona. Porównując stan kilku dróg 
należało wybrać te, które są najgorsze. A do 
nich należy droga w Krubinie, droga prowa
dząca do oczyszczalni ścieków i liczący 
około 200 - 300 metrów odcinek drogi 
w Barciku. Przed zakończeniem rozbiórki 

_ trudno było oszacować, na ile dróg gruzu 
wystarczy. (mwk) 

Nowy szeryf w Kiernozi 

O ficjalne pożegnanie kierownika poste
runku policji w Kiernozi odbyło się 
na sesji Rady Gminy w środę 

26 kwietnia. Asp. sztabowy Marian Śnieci
kowski przechodzi na emeryturę, a jego na
stępcą mianowany został asp. sztab. Wa
cław Kossowski, dotychczasowy kierow
nik posterunku w Zdunach. Formalnie szef 
posterunku w Kiernozi jest kierownikiem 
N Ogniwa Prewencji Kl)'minalnej, które 
obejmuje gminy Kiernozia i Kocierzew. 

Sniecikowski, choć jest mieszkańcem 
Żychlina, deklarował, że będzie nadal utrzy
mywał z gminą kontakty, ro.in. dlatego, że 
jest członkiem zarządu gminnego Ochotni
czych Straży Pożarnych. Kossowski pracę 
w Kiernozi formalnie rozpoczął I maja, czyli 
od dnia przejścia swojego poprzednika na 
emeryturę. W pracy zjawi sięjednak dopie
ro 1 O maja, ponieważ do tego czasu przeby
wa na urlopie wypoczynkowym. 

(mwk) 

Z lewej zastępca komendanta KPP 
w Łowiczu Andrzej Rokicki, obok -
Wacław Kossowski, nowy kierownik 
posterunku w Kiernozi. 
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. . Gmina Nieborów I I 

ABSOLUTORIUM ZA ODWAZNY BUDZET 
Samochód dla OSP 
w Stroniewicach 

Jednogłośnie radni gminy Niebo
rów podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia wójtowi Andrzejowi 
Werle absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2005. Szczególne 
podziękowania za skrupulatne 
prowadzenie spraw finansowych 
gminy otrzymała skarbnik Renata 
Sobczak. 

P Ian dochodów budżetowych w ubie
głym roku wynosił 13.380.193 zł, wy

konano go w kwocie 13.457.575. zł, czyli 
w 100,58%. Planowano wydatki w kwocie 
14.193.659 zł, wykonano 14.000.599, czyli 
98,64%. Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wo
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na przebudo
wę wodociągu w Nieborowie w kwocie 

250.000 zł oraz kredyt we oddziale boli
mowskim Banku Spółdzielcz.ego na sfinan
sowanie wydatków oświatowych w wyso
kości 500.000 zł. Tradycyjnie oświata była 
n!łjpoważniejszym wydatkiem budżetu, 
łącznie w ubiegłym roku wydano na ten cel 
7.679.833 zł. Do subwencji w kwocie 
4.834.344 zł i dotacji w kwocie 45.610 zł, 
z budżetu gminy dolożono 2.799.879 zł. 

W ubiegłym roku wgminieNieOOrówudalo 
się :zrealizować 12 zadań inwestycyjnych. 
610 tys. zł przeznaczono na przebudowę 
wodociągu w Nieborowie (z rur azbesto
wych na rury PCV). Powstała nowa sieć 
wodociągowa o długości 4,9 km oraz 
165 przyłączy o długości 4,2 km. Inwesty
cje drogowe łącznie kosztowały 818.914 zł. 
Za kwotę t.ę wybudowano nawierzchnię as
faltową o cllugości prawie 3,5 km. Powstała 

droga w Kompinie (540 m), droga Mysła
ków - Janówek (860 m), w Bełchowie 
ul. Orzeszkowej i Leśna (187 m), w Niebo
rowieulica0siedlowa(298m), ul Kościuszki 
w Bełchowie (700 m) oraz w Bobrowni
kach (910 m). Ponadto za 5.395 zł zakupio
no wiatę przystankową przy drodze w Nie
borowie. 

137.198 zł przeznaczono na inwestycje 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Za 
49.998 zł wybudowano strażnicę w Kom
pinie, za 12.200 zł kupiony został pług do 
odśnieżania dróg dla OSP Bełchów: 75 tys. 
zł zapłacono z budżetu gminy Nieborów za 
samochód gaśniczy typu średniego dla OSP 
Bednary Wieś. Łączny koszt. samochodu 
wynosił 341.865 zł, oprócz środków wła
snych pozyskano 136.746 zł z WFOŚ 
w Łodzi, 125.000 zł z Zarządu Głównego 

Wiata na żółto 
Rośnie przystanek na skwerze Solidarności 

W ubiegłym tygodniu nareszcie stanęła na 
skwerze Solidarności w Łowiczu nowa 
wiata przystanku wraz z kioskiem 

z pleksiglasu. Przeszkolony jest również sam kiosk, 
który w 90% składał się będzie z witryn · 
wystawowych. 

wielobranżowym. Stara została rozebrana 
w sierpniu ubiegłego roku, przez całą zimę 

Dzierżawcą kiosku przez następne 3 lata będzie 
Jacek taczek, dotychczas prowadzący kiosk przy 
przystanku na tym skwerze. Ma on już podpisaną 
umowę z wykonawcą na budowę kiosku 
połączonego z wiatą. Dzierżawca czekał, aż zima 
zelżeje i około dwóch tygodni temu prace się 
rozpoczęły. Prowadzi je Zakład Remontowo 
Budowlany Marka Zimnego. (eb) 

· podróżni nie mieli gdzie schronić się przed wiatrem 
lub śniegiem. Nowa wiata - zgodnie 
z zapowiedziami - ma lżejszą konstrukcję i wymiary 
10 m długości i 3 m szerokości, łącznie z kioskiem. 
Wykonana jest z przejrzystego aluminium, płyt 
warstwowych, dach oraz tylna ściana będą 

Gmina Łowicz 

To ocena wspólnei pracy 
- Głosowanie w sprawie absolu

torium dla mnie odbieram jako oce
nę nie tylko mojej, ale także wspól
nej pracy z radnymi - powiedział 
26 kwietnia, po jednogłośnym prze
głosowaniu uchwafy udzielającej 
mu absolutońum, wójt gminy Ło
wicz Andrzej Barylski. 

W cZ.eśniej skarbnik gminy Barbara Kru
pińska przedstawiła sprawozdanie fi

nansowe za ubiegły rok. Gmina ŁoWicz osią
gnęła w 2005 roku dochody w wysokości 
około 12 mln 750 tysięcy złotych, nieco 
mniej pieni~ zostało wydanych: około 
12 mln 645 tysięcy złotych. Nadwyżka 
została paeniesionado tegorocznego budże-

tu. Komisja Rewizyjna, której przewodni
czył Sławomir Śliwiński, na posiedzeniu 
19 kwietnia pozytywnie zaopiniowała spra
wozdanie finapsowe oraz wnioskowała do 
Rady Gminy o udzielenie wójtowi Baryl
skiemu absolutórium za wykonanie budże
tu 2005. Tak samo do sprawozdania odnio
sły się pozostałe gminne komisje. żadna 
z nich nie miała zastrzeżeń dotyczących wy
konania budż.etu. Regionalna Izba Obrachun
kowa również wydała pozytywną opinię 
o absolutorium. 

Zanim jednak doszło do głosowania, wójt 
musiał odpowiedzieć na pytanie radnego 
z Placencji Dariusza Szymanika. - Czym się 
wójt kierował stosując ulgi, umorzenia i od
roczemaJJQ<i4tkuod osób fizycznych na kµ-

ną kwotę około 38 tysięcy złotych? - pytał 
radny. Wójt odparł, że ulgi i umorzenia po
datku stosowane są na wniosek rolników, 
których dotknęły nieoczekiwane sytuacje, 
np. spłonęła część dobytku, zmarła osoba 
utrzymująca rodzinę itp. - Każdą sprawę 
r<YZpatnyemy indywidualnie. Lista umorzeń 
jest dostępna również na wzędowtef tablicy 
ogłoszeń. Nie jest to tajemnica - w)'.jaśniał 
wójt. Umorzenia części odsetek karnych 
długu stosowane są również w przypad
kach, gdy rolnikzdecyduje się splacić jedno
razowo ciąi.ące na gospodarstwie zadłuże
nie. Ponadto w skład tej kwoty wchodzą 
również ulgi i odroczenia ustawowo przy
sługujące rolnikom. 

[mak) 

OSP, 5.119 zł były to pieniądze OSP Bed
nary Wieś. 
Wśród wydatków majątkowych znalazł 

się również zakup zestawu komputerowe
go za 5.935 zł. 19.906 zł kosztowała budo
wa szatni na boisku sportowym w BełchO:. 
wie. 

J eżeli chodzi o inwestycje oświatowe, 
w ubiegłym roku kosztowały one 

405.088 zł, z cz.ego 250 tys. zł kosztowała 
budowa sali gimnastycznej w Szkole Pod
stawowej w Bełchowie, 150 tys. zł - rozbu
dowa szkoły w Dzierzgówku, 1.184 zł -
zakup materiału na ogrodzenie szkoły 
w Nieborowie oraz 3.904 zł -zakup kopiar
ki dla szkoły w Bednarach. z.a 614.015 zł 
rozbudowano przedszkole oraz świetlicę 
środowiskową w Bełchowie. (eb) 

Gmina Chąśno 

W związkuzzakupemsamochodudla 
jednostki Ochotniczej Straży Po
żarnej w Stroniewicach, doszło do 

zmian w budżecie Rady Gminy Domanie
wice na sesji 24 kwietnia 

Samochód marki Star ma być kupiony od 
piywatnego właściciela, nie jest na razie przy
stosowany do potrzeb strażaków. Cenę 
uzgodniono na 4,5 tys. zł, ale około 2 - 2,5 
tys. zł potizebnych będzie na remont kapi
talny silnika. Strażacy ze Stroniewic zamie
rzają przystosować auto we własnym za
kresie, tj. przełożyć beczkę na wodę oraz 
skrzynie na narzędzia ze starego samocho
du, z remontu którego zrezygnowali. Samo
chód planują przekazać OSP Sapy, która to 
jednostka położona jest najbliż.ej lasów. Stra
żacy z Domaniewic będą wnioskowali rów
nież do Komendy Wojewódzkiej PSP o prze
kazanie dla gminy samochodu wycofywa
nego ze służby zawodowej. (eb) 

Absoluto-rium bez dyskusii 
Radni gminy Chąśno jednomyśl

nie przyjęli uchwałę absolutoryjną 
dla wójta gminy Romana Łaziń
skiego. 

W czasie omawiania tego punktu na se
sji Rady Gminy w czwartek 

27 kwietnia, radni nie podjęli dyskusji, uzna
jąc że miniony rok należał dla gminy Chąśno 
do jednego z lepszych patrząc pod kątem 
realizowanych inwestycji, a z drugiej strony 
biorąc pod uwagę fakt, ze to był najmniej
szy budżet spośród gmin powiatu łowic
kiego. Pod względem :zrealizowanych za
miem:ń w roku minionym radni nie mieli 
żadnych zastrz.eżeń. Do realizacji budżetu 
za rok 2005 zastizeZeń nie miała także Re
gionalna Izba Obrachunkowa, która prze
słała w tym temacie opinię. 

Wójt Łaziński przed głosowaniem po
zwolił sobie jednak krótko podsumować naj
ważniejsze inwestycje w minionym roku. 
Należały do nich budowa sali gimnastycz-

Zamów teraz: 
e-moil:promocio@vectro.pl 

Biuro Obsługi Klienta 
ul. Os. Bartkowice bi. 2 
tel. 046· I 837 78 20· 

nej przy SP Mastki za 440 tys. zł, budąwa 
dróg na osiedlu w Chąmie za ll O tys. zł, 
modernizacja oświetlenia ulicznego za 
162 tys. zł, remonty w remizach straż.ac
kich - 80 tys. zł, modernizacja dwóch stacji 
uzdatniania wody w Wyborowie i Skowro
dzie za 62 tys. zł, zakup komputerów dla 
urzędu gminy za 12 tys. zł, wymiana okien 
wGOKza25tys.zł. (tb) 

-------- REKLAMA -
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Powiat łowicki 

ABSOLUTORIUM DLA ZA-ZĄDU: 
- JEST CZY NIE MA? 

Drzwi do wymiony 
no części Starzyńskiego 

Drzwi do klatek schodo
wych w budynkach numer 
7 i 8 na osiedlu Starzyńskie
go w Łowiczu zostaną wy
mienione w tym roku, w bu
dynkach od 2 do 6 mają zo
stać wymienione dopiero 
'!' latach następnych. 

W ubiegłym roku wymieniliśmy 
wszystkie drzwi do klatek sch<Xkr 
lryeh w budynku numer 9 i będziemy 
się kierować w stronę „dwójki" -
wyjaśniał prezes spółdzielni Ar
mand Ruta. 

Dwunastoma 
glosami przeciw 
nieudzieleniu 
absolutorium 
zarządowi powiatu 
łowickiego 

za wykonanie 
budżetu w roku 
2005, opowiedziała 
się rada powiatu 
na se~ji w środę 
26 kWietnia. 

Z a nieudzieleniem absolutorium 
głosowała siódemka radnych 

z klubu radnych ni=i.leż.nych, od 
głosu wstizymał sięjeden racb:iy. 

Uchwała sformułowana była 
w ten wlaśnje sposób, ponieważ ko
misja rewizyjna rady powiatu przy
jęła wniosek o nieudzieleniu zarzą
dowi absolutorium. Wniosektenro
stałnegatywnie zaopiniowanyprz.ez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Jednocz.eśnie RIO pozytywnie od
niosła się do sprawoz.dania łowic
kiego zarntdu z wykonania budż.etu 
z.a miniony rok 

Taka sytuacja, według jednej 
z możliwych inteq>retacj~ oznacz.ać 

Ulica Batalionów Chłopskich u jej wylotu w ul. Długą robi przygnębiające wrażenie. 
Zieleń przy murze policji mogłaby wiele zmienić. 

' 

Rozbić beton zielenią 
Do betonowej pustyni po

równał radny miejski Antoni 
Szalecki na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w czwartek, 
27 kwietnia fragment ulicy 
Batalion9w Chłopskich, któ
ry łączy się z ulica Długą 
w Łowiczu. 

tową Policji, patrząc od ul. Dłu
giej tworzy to faktycznie wraże
nie wielkiej'. betonowej przestrze
ni. 

dzie miał znaczenia dla miejsc par
kingOlryeh - powiedział Szałecki. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów w łowickim ratuszu 
Grzegorz Pełka zapowiada, że zaj
mie się tematem, ale uważa, że zdję
cie pasa kostki o szerokości ok. 
1 metra będzie trudne. Miejsca par
kingowepraewidziano na głębokość 
5 metrów, przy 5-metrowej szero
kości jezdni - co jest zgodne z obo
wiązującymi obecnie przepisami. 
Oprócz tego mur, choć betonowy 
i dość szpetny, jest wlasnościąpoli-

O to dlaczego są wymieniane 
w takłej kolejności spytała na 
spotkaniu członków Łowic

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Anna 
Jarosz z bloku numer 6 na tym osie
dlu. - Knlejrwść powstała po doko
naniu przeglądów stanu drzwi. 

W tym roku w całaj spółdzielni 
ma być wymienionych ponad 
90 drzwi do klatek schodowych. 
Zgodnie z przyjętym harmonogra
mem, drzwi będą wymieniane w bu
dynkach, które będą w tym roku do
cieplane, tam gdzie będą malowane 
klatki schodowe oraz w tych blo
kach, gdzie ich stan był najgoIBZ)'. 

(mak) 

ŁSM oddaie za okna z 2002 roku 

(wcz) 

M ieszkańcy bloków ŁSM, 
którzy wymienili na własny 
koszt okna w pierwszej 

połowie 2002 roku, mogą w tym 
roku spodziewać się zwrotu poło
wy wartości standardowych okien. 
- Wchodzimy z dofinansowaniem 
y.ymiany okien w 2002 rok, ale nie 
wyplocimy wszystkim, którzy w tym 
roku wymienili okna - powiedział 

Łyszkowice 

nam prezes Łowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Armand Ruta. We
dług przybliżonych szacunków, pie
niędzy przeznaczonych na ten cel 
przez Radę Nadz.orcz.ą ŁSM w tym 
roku(500tysięcyzłotych-tylesamo 

co w 2005 roku) wystarczy dla osób, 
które wymieniły okna w pierwszej 
połowie 2002. 

(mak) 

' 

Milion kredytu na drogi 
Filia skierniewickiego od

działu Banku Pekao S.A. 
w Łyszkowicach udzieli gmi
nie Łyszkowice jednego mi
liona złotych ~ytu na in
westycje drogowe. 

B ank ten wygrał przetarg na 
udzielenie kredytu, do któn>

go stanął, opróczniego,jes7.ezetyl
ko jeden kredytodawca-Bank Spół
dzielczy Ziemi Łowickiej. Oferty. 
były zbliżone do siebie, Pekao SA 
wygrał pt7.elarg proponując łączne 
koszty kredytu niższe zaledwie 
o około 2.200 złotych. Kredyt w
stanie zaciągnięty na 1IZy lata, ale 
jak mówi wójt Włodzimierz Traut: 
-Jeśli wszystkn będzie szło zgodnie 
z planem i nie~ się nic nie-

ocrekiwanego, powinniśmy go spła
cić w ci4gu półtora do dwóch lat. 
Bezpieczniej jednak jest zaciągnąć 
kredyt na trzy lata - mówił wójt 
podczas sesji w piątek 28 kwiet-
nia. 

Łącznie na inwestycje typowo 
drogowe w gminie Łyszkowice bę
dzie w tym roku wydane 1.834.500 
złotych. Przypomnijmy, które dro
gi z.ostaną w tym roku wykonane: 
Grudze Nowe (900 metrów), 
Uchań Dolny (950 m), odcinek 
zŁyszkowicdoZakulina(40Qm), 

Bobrowa za rzeką (300 m), Uchań 
Górny-Trzcianka (680 m), Seli
gów (510 m), Uchań Górny tzw. 
,,krótki" (260 m), Gzinka-Reczyce 
(550 m), Wrzeczko - Reczyce (580 
m), Bobrowa (900 m), Czatolin -

/ 
Kalenice (3250 m) oraz 1IZy drogi 
w Łyszkowicach: ul. Prusa(300 m), 
Korczaka (270 m) i Ogrodowa 
(170m).Łączniewymienionedrogi 
mają 10 kilometrów i 20 metrów 
długości. Budowa powinna być 
zakończona do końca czerwca. 
Przetarg nieogranic:zony na wy
łonienie wykonawcy robót wy
grało Przedsiębiorstwo Produkcyj
no-Handlowo-Usługowe Arlcadiu
sz.a MaJKi z Dębowej Góry. Firma 
zaczęła już zwozić materiał i pod
budowę na drogi. Pierwsze roboty 
zwią7miezkorytówaniem, budową 

podbudowy i niedługo później as
fultowaniem, mająl"02pOCZąĆ się od 
razu po długim majowym weeken
dzie. 

(mak) 

Realizujemy zamówienia 
indywidualne i nietypowe 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

MATERIAŁY BUDOWLANE: 
• cement • cegła • papa 

•płyta OSB 
GtDWNO, ul. Kolejowa 42 
tel./fax (042) 719·42·83 

kom. 0609·178·680 R-534 

RzkollaminaolęJ7~lękoQiosiek w~ 

.; WYCENA GRADS 
./ Roczna ilość budów do realizacji ograniczona 

• zbóż • traw • kukurydzy . 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• materiały budowlane • nawozy • węgiel 
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93·63 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49·89 
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl 

P racownicy łowickiego Zakła
du Usług Komunalnych wy
konali tam, na zlecenie ratusza, 

nawierz.chnię ulicy oraz po zachod
niej stroniemiejscaparlcingowez be
tonowej kostki brukowej .. W połą
czetńtt z golymmutem ql,calającym 

Radny zaproponował, by pra
cownicy ZUK zdjęli kostkę na pa
sie szerokości ok 1 metra pod sa
mym mureni komendy, by pas ten 
zagospodarować na zasadzenie ro
ślin pnących, które mogłyby zakryć 
mur. -To najlepsze rozwiązanie, szko
da, by tyle wysiłku włożone pnez 
pracowników zakladu się zmarno
wało. Niech to miejsce, które sąsia
duje z~. ko~i osiedlem 
dómków wjglqdtJ. J}rzyjemnie. Jes! 
tam miejsc.a na tyle; że metr nie bę-

cji, a~ musj się zgo:Jzjć na nasOOz.e- HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
nie roślin, które l:tędą'się po nim pi~ .· • ' · • • • 'przy trasie Łowicz-Skierniewice 

; 6d tamtej strony Komendę Powia- ły. · (tb) Tel. 0501-074;()60, tel:lfax 0461837-61-09 R~1 
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, ' PODZIELI( SI WRAZENIAMI 
Dyskusyjny Klub Filmowy w pijarskim gimnazjum i liceum 

Oglądali już „Tańcząc w ciem
nościach" Larsa von Triera, kon
trowersyjny węgierski film „Kon
trolerzy", „Innych" z Nicole Kid
man, a ostatnio „Ławę Przysię
głych" na podstawie powieści 
Johna Grishama, w doborowej 
hollywoodzkiej obsadzie - z Joh
nem Cusackiem, Gene Hackma
nem i Dustinem Hofmanem. 
W planach mają poznanie twór
czości Woody Allena i dorobku 
kina niemieckiego. Mowa o Dys
kusyjnym Klubie Filmowym, jaki 
od września ubiegłego roku dzia
ła w łowickich szkołach pijar
skich. 

W szystko zaczęło się jeszcze 
w poprzednim roku szkolnym, 

kiedy w łowickiej placówce zorganizo
wano dla uczniów spotkanie z kryty
kiem filmowym współpracującym mię
dzy innymi z czasopismem ,,Film". Ini
cjatorem tego spotkania był jeden z ro
dziców Cezary Filipowicz. - Rozma
wialiśmy wtedy o największych osią
gnięciach kina, o najlepszych nowo
ściach i przyszło nam do głowy, że mo
glibyśmy te filmy wspólnie poznać- opo
wiada prowadząca dziś DKF nauczy
cielka języka polskiego Beata Sujka. 

Spotkania klubu odbywają się od 
września tego roku, raz w miesiącu, 
o godzinie 15 .OO. Prowadzone są w spe
cjalnej sali filmowej w części szkoły 
należącej do liceum, wyposażonej 
w krzesełka dla widowni, ekran i rzut
nik multimedialny. W każdym takim 
spotkaniu uczestniczy od dziesięciu do 
dwudziestu osób, gimnazjalistów i lice
alistów. 

-Ale znaczenie miały także namo"".)I 
koleżanek, opinie, że jest naprawdę 
fajnie - dodaje. Czy będzie przy
chodzić na DKF co miesiąc? - To 
się okaże po dzisiejszym seansie -
mówi. 

- Uczęszczam na DKF, bo nie
których filmów nie miałabym okazji 
gdzie indziej obejneć. No i po pro
jekcji są zawsze pasjonujące dys-
kusje - dodaje inna uczennica pi

jarskiego gimnazjum. 

Jak mówi Beata Sujka, osób 
przychodzących na DKF 
byłoby z pewnością wię
cej, bo uczniowie wykazują 
duże zainteresowanie, jed
nak problemem jest pora, 
w jakiej odbywają się 
seanse - 15.00. Sporo 
osób ze szkoły pijar
skiej to uczniowie do
jeżdżający. Musieli-
by więc zostać po 
lekcjach, projekcja 
trwa zazwyczaj do
syć długo, tak więc 
dochodzi problem 

z powrotem do 
domu. Spo
tkania DKF 
pokrywają 

się też z zaję-

Magnesem przyciągającym młodych 
ludzi jest z pewnością wyświetlany 
w danym miesiącu film, ale nie tylko, 
bo i możność dyskusji, wymiany po
glądów. - Przyszłam dziś po raz pierw
szy, ze względu na wyświetlany film -
mówi jedna z uczennic Monika Godos. 

Projekcje DKF odbywają się popołudniami. Prowadzi je nauczycielka 
języka polskiego Beata Sujka. 

Zielkowice 

Szkoło imienia 
Konopnickiei 

S zkole Podstawowej w Zielkowicach w gminie 
Łowicz radni tejże gminy nadali na sesji 
26 kwietnia, na wniosek tamtejszej 

społeczności szkolnej, imię Marii Konopnickiej. 
Szkoła czyniła do tego przygotowania od blisko 
dwóch lat W tym okresie organizowane 
były między innymi konkursy plastyczne, 
recytatorskie i inne związane z twórczością 
Konopnickiej. Klasy przygotowywały gaz,etki 
ścienne, których główną postacią była poetka, 
organizowały lekcje, na"których uczniowie 
poznawali życiorys i twórczość 
przyszłego patrona. Podjęcie uchwały 
poprzedziła pozytywna opinia organu 
prowadzącego - skierniewickiej delegatury 
łódzkiego'Kuratorium Oświaty 
i Wychowania Radni gminy Łowicz 
jednogłośnie i bez pytań przegłosowali uchwałę 
w sprawie nadania szkole imienia 
Marii Konopnickiej. Następnego dnia w szkole 
odbył się gminny konkurs recytatorski wierszy 
Marii Konopnickiej. Do podstawówki 
w Zielkowicach przyjechało ponad 30 dzieci 

, fazern z aniekunami :a.terenu Pinln_x"ŁoWicz. - • • 

ciarni Szkolnego Klubu Sportowego i 
jak nam powiedzieli licealiści, trzeba 
wybierać między czymś dla ciała, a 
czymś dla ducha. 

DKF to nie tylko zwykła projekcja 
filmów. Po seansie zwykle odbywa się 
dyskusja - nieraz bezpośrednio po nim, 
częściej jednak wrażenia filmowe wy
korzystywane są na lekcjach języka 
polskiego. Jak mówi nam Ania Urbań
ska, dzięki temu odkryć można najdrob
niejsze szczegóły filmu, których oglą
dając samemu na pewno by się nie wy
chwyciło. Możn'a też poznać spojrze
nie swoich kolegów na dany obraz. 

Dziewczynom, z którymi rozmawia
liśmy, najbardziej podobał się film „Tań
cząc w ciemnościach'', którego niewi
doma bohaterka uwielbiała taniec. -Film 
był trudny, ale piękny, naprawdę bar
dzo wzruszający. Podczas dyskusji mo
gliśmy raz jeszcze przywołać ten dziw
ny klimat, podzielić się naszymi wraże
niami i spostneżeniami - mówią uczen
nice. 

P odczas jednego z ostatnich sean
sów młodzież obejrzała „Ławę 

przysięgłych". Na podstawie tego ob
razu omawiała na lekcjach zagadnienie 
budowania postaci filmowej. Jakie są 
plany na najbliższą przyszłość? -
Przede wszystkim chciałabym zapocząt-
kować pnegląd filmów Woody :4.Zlena 

-głównie o nim rozmawialiśmy 
podczas ubiegłoroczne
go spotkania z kryty
kiem filmowym i być 
może właśnie od niego 
powinniśmy w ogóle za
cząć - mówi Beata Suj-

ka. Najpierw jednak nauczy-
cielka chciałaby zapoznać młodzież 

z dorobkiem kina niemieckiego. W naj
bliższym czasie DKF zajmować się bę
dzie zatem wywodzącym się z tego 
nurtu filmem ,,Nigdzie w Afryce". -
Czekamy też na wydanie DVD filmu 
„Sophia School" - dopowiada nauczy
cielka. (w~ 

11 

W uroczystości uczestniczyły poczty sztan
darowe szkół naszego pow/atu. Na zdjęciu 
poczet z ZSP 1. 

Nowe znaczenie kwietnia 

N ie czekajcie na karabiny, aby zrobić coś dla 
swojej ojczyzny- tymi słowami zwrócił się do 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

m 1 dyrektor Dariusz Żywicki, podczas uroczysto
ści patriotycznej z okazji Miesiąca Pamięci Narodo
wej, jaka zorganizowana została w auli szkoły 
we wtorek 25 kwietnia 

Kwietniowe uroczystości patriotyczne są tra
dycją szkoły. Uczestniczy w nich co roku lic:Żne 
grono kombatantów. To właśnie ich szczególnie ser
decznie powitał w murach szkoły dyrektor Żywic
ki. Jak zauważył: - Młodzi ludzie zastanawiają się 
czy po tylu latach warto wspominać wydarzenia 
z przeszłości, ale gdyby nie ci ludzie, nie mielibyćmy 
dziś wolnej Polski, nie byłoby mojego damu, mojej 
szkoły, nie wiem gdzie bym był, w jakim języku mówił. 

Dyrektor zwrócił też uwagę na fakt, iż kwiecień 
jako symbol nabrał obecnie innych jeszcze treści 
i znaczeń, kojarzy się bowiem z postacią papieża 
Jana Pawła II. - Jesteście mzęściarzami, że to wła
śnie o was mówiąpokolenie JP n -zakończył. 
p~ czę,5ci artystyC2lltj nawiązywał oo ~ 

Ojca ŚWicttego. Młodzież mówiła o polskich lazyi:ach 
na wojemiych cmenlaI2ach E.urq>y, o samotnych, bez
imiennyd:J, leśnych rrogilach, o oka2ałych :marmuro
wych obeliskach, o grobach i.agubionych w bezkresach 
tajgi. o stratach narochl poniesionych w wyniku grabie
ży zabytków i mordowania uczonych oraz naukow
ców. Dzjś w panteon pamięci narodowej wpisało się 
także Tl lat pontyfikatu Jana Pllwła II, ktćiy był symbo
lan wielkiej JX7.fllliany obliczi nasz.ej :ziemi. 

Obok pieśni patriotycznych, młodzież zaśpie
wała także pieśń, która zawsze kojarzyć się będzie 
z naszym Ojcem ŚWiętym - ,,Barkę". Szczególnym 
momentem była też deklamatja wierszy - głównie au
torstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także . 
utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ada
ma Asnyka i WładyslawaBroniewskiego. (wcz) 

" .~ ' ., ' -,,ą-~._ „ ~ • ' ~ 
"l~r- ~ -, _. ~ ~ ·-,.._ . •· ~ _ ~ ~· ~ · -~ ~ :: 1wa.?md!l~!!•!j~~~~~r:~4~:K.=:::~::..:::c~2.:_i...~L: ..1.1 .... .&.....,;;>l.;u.~ .............. __ ~t""1;'"""'=-...................... ~IWol ...... 
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Wo la i ochota =~~: ( ~ ICIZYSZ10f~-

M ieliśmy w ostatnich dniach 
w życiu ogólnokrajowym parę 
akcentów lowickich, co powin

no radować, ale nie zawsze jednak 
jest się z czego cieszyć. Nie sądzę, żebym 
był w tym poglądzie odosobniony. 
Dnia pierwszego maja, który, jak wiadomo, 
jest od stu lat z górą ŚWiętem Pracy ob
chodzonym w większości krajów euro
pejskich, mieliśmy pokazywany przez 
wszystkie chyba krajowe stacje telewi
zyjne podl6cl polskiej lewicy, którą pro.va
dził warszawskimi ulicami nasz młody 
lc7Nicki krajan, Wojciech Olejniczak. Po tym, 
co zobac:zylem na telewizyjnych ekranach 
i przeczytałem na stronach internetowych 
i w gazetach b~ jednak zniesmaczony. 
Dwie wielkie maski na czele pochodu 
przedstawiające Lecha i Jarosława Ka
czyńskich, a do tego hasło ,.Kaczki na tac:zkt 
świadczy bowiem o kulturze, nie tylko po
litycznej, polskiej lewicy jak najgorzej. Już 
samo .strojenie żartów" z nazwiska dla 
wyrażenia swojej do kogoś antypatii jest 
nie zanadto na miejscu. Zaś hasła jako 
żywo przypominały mi czasy, w których 
poprzednicy Olejniczaka przy lewicowym 
sterze starali się, jak mogli, za pomocą roz
maitych epitetów obrzydzić narodowi znie
nawidzonych przywódców państw kapi
talistycznych . ..Jaki aktor - taki prezydenr 
- to było o Ronaldzie Reaganie, który zanim 
został politykiem i prezydentem USA, był 
aktorem. Ale bywało jeszcze bardziej gro
teskowo. Na przykład: .Syjoniści do Syja
mu". Młodzieży należy się wyjaśnienie, 
że Syjam to obecna Bimia. 

W
odzowie PRL-u, wzorem mo
skiewskim, w swej często na
iwnej propagandzie przywią-

zywali do haseł wielkie znaczenie, uzna
jąc, że do prostego narodu najłatwiej trafić 
prostymi skojarzeniami. Ale naród odbierał 
takie slogany po swojemu, choć nad ze
stawem haseł pracowały przez rok cały 
sztaby myślicieli w KC PZPR Od śmieszą
cych dziś słów uginały się transparenty 
w :pochodach pielwszomajowych i na roz
maitych, okolicznościowych wiecach. 

, KADRU 
Wszelakie takie zgromadzenia mialy~ 
czyć o politycznej jedności nai-odu, który 
zganiany był na c:me przedstawienia roz
maitymi metodami. Pierwszomajowy po
chód w Warszawie, w którym dostojnie 
maszen:r.wly dzielnica po dzielnicy, bwał 
zwykle kilka godzin i był także gigan
tycznym przedsięwzięcie telewizyjnym, 
oczywiście transmitowanym w całości 
i na żywo . .PrzeszJa Woo, a za nią Ocho
ta" - maWiali sarkastycznie warszawiacy. 
I to b)4o zwykle najbardziej celne podsu
mowanie pierwszomajowych ~i. 

D rugi, znacznie bardziej miły, 
łowicki akcent ostatnich dni 
wiąże się z rankingiem szkół 

wyższych od kilkunastu lat prcmadzonym 
przez tygodnik „wprosr. Otóż wśród po
nad stu trzydziestu niepublicznych uczelni 
nie biznesowych łowicka Mazowiecka 
W'/ższa Szkoła Humanistyc:zno-Pedago
gic:zna została sklasyfikowana na jedena
stym miejscu (formalnie na piątym, ale na 
miejscach pierwszym, drugim i trzecim zna
lazly się ex aequo po trzy szkoły). Uczelnia 
z Alejek Sienkiewicza utrzymuje się więc 
cały czas w krajowej czołówce swej ka
tegorii, co musi cieszyć i przynosić splen
dor naszemu miastu. Może niektórym lcmio
kim malkontentom jest to nie na rękę, 
ale tym naprawdę nie należy się przejmo
wać. Polska nareszcie stała się .krajem 
ludzi kształcących się", co znów kojarzy 
mi się z PRL-owskimi hasłami. Umyślnie 
wziąłem .kraj ludzi kształcących się" 
w cudzysłów, bowiem kiedyś był to tylko 
pusty, nie mający pokrycia w rzeczywi
stości, slogan, a teraz to nareszcie norma. 
Studiuje na różnego rozmaitych uczelniach 
po raz pierwszy w historii ponad polowa 
młodych' Polaków pomiędzy dziewiętna
stym i dwudziestym czwartym rokiem 
życia. Jakaś część z tej polowy pobiera 
nauki w Łowiczµ, przede wszystkim na 
„Mazowieckier. ale przecież nie tylko. I to 
jest powód do dumy, z czego nie ZIJ1NSZB 

zdajemy sobie sprawę. Dobrze też, że mło
dzi mają i wolę i ochotę, bo to dobrze rokuje 
i dla nich i dla kraju. 
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!ZAN!A NA TICHNIKA ROlNICZI 
O utworzeniu 
od 1 września 2006 roku 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Zduńskiej Dąbrowie 
technikum rolniczego 
uzupełniającego, 

zadecydowali 26 kwietnia 
radni Rady Powiatu 
Łowi<?kiego. 

Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się 
do rady dyrekcja zespołu szkół. Trzy

letnie technikum będzie miało formę za
ocmą, na podbudowie zasadniC?.ej szkoły 
zawodowej i kształcić będzie w zawodzie 
technik rolnik. 

Utworz.enie technikum jest odpowiedzią 
na zapotrz.ebow~na tego typu szkołę. 
Dziś, aby prowadzić gospodarstwo rol
ne i korzystać z form pomocy pochodzą
cej z funduszy strukturalnych, trzeba le-

gitymować się wykształceniem rolni
czym. Duża liczba młodzieży chcąca na 
przykład przejąć rodzicielskie gospodar
stwa, takiego wykształcenia nie posiada. 
Nowe technikum na podbudowie szkoły 
zasadnicrej daje też wielu osobom możli
wość u:rupełniaiia swojego wykształcenia 
i :zdobycia matury. 

Czyszkoleudasięwzbliżaj~sięroku 
szkolnym skompletować całą klasę? Jak 
mówi dyrektorwydzjału edukacji łowickie
go starostwa Teresa Wicher, w roku ubie
głym w zespole szkół w Zduńskiej Dą
browie skompletowano całą jedną do
datkową klasę z uczniów spoza powia
tu łowickiego. Takie właśnie osoby -
częściowo absolwenci istniejącej tam ja
kiś czas temu zasadniczej klasy mecha
nizacji rolnictwa, deklarują chęć kształ
cenia w nowym technikum. Osoby te 
pochodzą z rejonów Kutna, Żychlina itd 
Będą to także uczniowie, którzy z.duńską 
Dąbrowę odwiedzą po raz pierwszy - jakiś 
czas temu zlikwidowana została podobna 
szkoła w Mieczysławowie i dziś osoby 

szukające kierunków rolniczych nasta
wiają się właśnie na Zduńską Dąbrowę. 
Podobną szkołę chciała otworzyć ja

kiś czas temu placówka na Blichu, jed
nak nie miała pełnej obsady ucmiow
skiej. Sprawa ze Zduńską Dąbrową Wy

· gląda jednak inaczej, gdyż tam klasę 
zasili więcej osób z zewnątrz, które je
śli nie będzie tej klasy, jak pokazuje 
doświadczenie, nie zdecydują się • 
przyjść do Łowicza. - Szkoła na Blichu 
nie ma już obecnie typowo rolniczego 
charakteru - zauważa dyrektorka wy
działu edukacji. - Natomiast taką typo
wo rolniczą placówkq, z tradycyjnymi 
rolniczymi kierunkami, z dobrym zaple
czem w postaci chociażby gospodarstwa 
pomocniczego, ma być właśnie szkcła 
w Zduńskiej Dąbrowie. Technikum na pod
budowie klasy zasadniC?.ej funkcjonowało 
już kiedyś w tej placówce. Szkoła posia
da zatem wieloletnie doświadczenie, od
powiednią bazę technicmo - dydaktycz
ną, jak i kadrę nauczycielską. 

(wcz) 

$olejne szkolenia o wypełnianiu wniosków 
Ł 

owicki oddział Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego konstytuował będzie do 
15 maja uzupełnianie wiedzy rolników 

na temat wypełniania wnioskówpo\vieizch
niowych o dopłaty. W kwietniu odbyły się 
32 tego typu szkolenia, które cieszyły się 
zróżnicowanym zainteresowaniem. Uczest
niczyło w nich od 5 do 20 rolników. Do 
więk:sz.ości nie dotarły jeszcze spersonifi
kowanewnioski, które JJ17XSYłaAgencjaRe
strukturyz.acji i Modernizacji Rolnictwa. Ich 
rozsyłanie jest opó7nione w stosunku do lat 
poprzednich. 

Pracownicy ODR przyznają, że najwi~ 
cej pytań dotyczy map geodezyjnych, któ
re Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dołącza w tym roku do wnio-

sków powierzchniowych wysyłanych do 
rolników. Na mapach rolnicy muszą zazna
czyć swoje działki. 

W sz.elkie wątpliwości w kwestii wy
pełniania wniosków gospodarze 

· będą mogli rozwiać jeszcze na na
stępujących szkoleniach: 4 maja w SZkole 
Podstawowej w Mastkach o godzinie 12, 
5 maja w Urzędzie Gminy w Nieborowie 
o godzinie 13 oraz w sali GS w Kocieu.ewie 
o godzinie 10. 8 maja zaplanowano szkole
nia w Ua.ędzie Gminy w Łyszkowicach 
o godzinie 12, a także w sali OSP w Gągoli
nie Południowym o godzinie 9, 10 maja 
w bibliotece w Bocheniu o godzinie 12, GOK 
w Nieborowie o godzinie 1 O, sali OSP Wali
szew o godzinie 10 oraz w remizie OSP 

Wrzeczkoogodzinie 12.11 majaogodzinie 
12 odbędzie się szkolenie w Szkole Podsta
wowej w Błędowie, o godzinie 12 tego sa
mego dnia w bibliotece w :lawadach, o 12 
w OSP Oszkowice, a także o 9wOSPOsiek. 

W razie gdyby termin składania wnio
sków został prz.edłużony -co obec
nie zapowiada ministerstwo rolnic

twa - ODR zaplanował jeszcze jedno szko
lenie dla sp(yhrialskich, 17 maja o godzinie 
13 w OSP Piaski w gminie Nieborów. -Nie
którzy rolnicy nie wied:?4jeszcze co zasieją, 
gdyż na niektórych polach stoi woda, a tolde 
infonnacje 111US?4-zamieścićwewnioskupo
wierzchniowym - mówi kierownik ODR 
w Łowiczu Alina Kosiorek. 

(eb) 

Polski Związek Motorowy „ 
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW : 
· LOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. 046 837-39-81, cz nne: n.- t. 8-20, sb. 8-16 

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów • ciągników rolniczych 
• przyczep • naczep • pojazdów sprówadzanych z zagranicy • pojazdów typu „SAM" 

• pejazdów powypadkowych • pojazdów z instalacją gazową• badań VAT dla urzędu skarbowego 

OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO 
ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 

ORGANIZUJE KURS NA PRAWO JAZDY kat. B, C, C+E .:. 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,· 
Import technologii 

HONDA od 2.000,· ;. 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

• HURT • DETAL • RATY 
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a 
· tel.!fax 042 719·64·94; 0596-98-57~83 ~ 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
tOWICZ, ul. Jana Pawła li 177/179 
tel./fax 046/837·52-IJ3, 837-57-50 

SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 3c 
tel.lfax 0461832-42-25 

ŁÓDŹ, ul. Pnybyszews_kiego .103 
tel.Ha-X 0421682-54·;72 · 

~ 

;;; 

~W DOMU I W OGRODZIE" sp. J.cr 
ŁOWICZ, ul. Powstańców 2, tel. (046) 837-56-55 

--Jtłw1P1RUs 
---

ZATRUDNI 
PRl.EllSTAWICIELA HANDLOWEG 
Wymagania: 
• doświadczenie min. 2 lata w handlu 
• prawo jazdy kat. B • kom1;mikatywność 

CV, list motywacyjny kierować na adres: ~ 
Papirus, 99-400 Łowicz, os. Kostka B 

. tel. (046) 837--05-70 lube-mail:papirus@papirus.low.pl 

MIALES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPtATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KUENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlQS SJC Prowadzimy ,sprawy. 
• · 'r _które wydal'Zy/y się cl.o 16 lat wstect 
· 00 ·NAS -· · (046J 8s1:r~94, kom. 0604-G93-123 ~ 

'U'O I ' Al. ,I : li ' ; LOVATO; montat 1om1.ą1 
" , ~serwis~ RATY 

oraz NAPRAWY, 
MECHANICZNE POJAZDOW: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI 

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. 0-46 830-30-55, 0-46 837-41·57 (dom), 0-509-555-369 

Spółdzielnia Oęrodniczo-Pszczelarska 
„Pszczółka" w Łowiczu 

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
na stanowisko mechanik maszyn 
Wymagania: 
• doświadczenie minimum 5 lat • dyspozycyjność 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT OSOBISTY 
• . w siedzibie Spółdzielni przy ul. Annii Krajowej 1 
• lub ICON1AJa T~LEFONJCZf'l.Y pOJJMJMEREM 
• " • • (046'BYT-45'63wgodż.ł'.00-15.80 • - • R-&1 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pijarska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Wlnczyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

SPECJALISTA CHORÓB Pt.UC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bożena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolmlowska - środy w godz. 13-16. 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Wltold ~cla- codziennie w godz. 8-10 

(1CH2 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
J ... sz Dubas - czwartki w godz. 16-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej •enduś- poniedziałki w godz. 16-18 

dr IL med., KARDMllOG, SPECJALISTA CllORÓll WEWNĘTRZNYCH 
Jmmsz Kllfdos -co drut wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 7-36-56) 
SPECJALISTA DERMATOLOG 

Zbigniew Wroniecki - poniedziałki w łodz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr IL med., SPECJALISTA CHlllllłGll 06ÓlHEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowskł-Tyl111811 - piątki w f.odz. 16-19 

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u . Dlugiej 18a) 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36·56 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA 6UZOWSU-BARTllAI 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 
tel. 0-602-264-817 

•:• bóle, zawroty głowy 
•:• choroba Parkinsona 
•:• bóle kręgosłupa 
•:• nerwice • 
•:• padaczka 
•:• stwardnienie rozsiane 
•:• wizyty domowe 

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

R-329 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84~20 ~'"' 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 

Gabinet Lekarski 
.__..W ......... IESłA W BIELECKI 

lekan chorób wewnętnnych 
tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46Ą (biurowiec GS-u) 
środa i sobota s00 -1 ~ 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE : 

dr n. med. 

MARCIN FAFLIK 
specjalista 

chirurg onkolog 
st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób 

Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w lodzi 

Academos, Nowska 113, tel. 837-38-30 
nledzialek, odz. 15.30 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70 

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MASAŻ l!CZNICZY'HA FOTELU ~CYM· GRATIS 
'NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, N0G, llÓlE GŁOWY R.A~ 

~ ... - - -

· Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

~ 

IiIJSMIERCZIIi 
liRZISZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNo-POŁOt.NICZV 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 
czynny codziennie godz. 15.00-20.00 

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. (046} 837410-10, tel. kom. 0601-254-571 ~ 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RóG PIĄTKOWSKIEJ) 
lEL CM2 7-107-400 

lek. med. 
ANDRZEJ PUCHOWSKI 

. specjalista chorób 
nerwowych i psychicznych 

oraz AKUPUNKTURY 
Skierniewice, ul. Żółkiewskiego 1 

ZAPISY: (046) 833-97-38, 0608-068-847 

PRYIAm GIBINET LEURSll 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Armii Krajowe; 38 w Łowiczu 
PRZV JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

Prof. dr hab. med. 
LARYNGOLOG 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 „ 

Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~ 

I 

GABINET 
REHABILITACJI 

mgr rehab. Halina i Michał Sadowscy 
Głowno, ul. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96 
I LASER I MASAż I TERAPIA MANUALNA 

I LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA 
• d sko alia • rwa kulszowa • bóle stawow • sz i i barków 

SPrZedaż arlYkułów me<1Yczn11ch 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśrneniomierze 
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe 
• s~ilizatoJY stawów, tem.błaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżyłakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

CZVNNE: PON.-PT. 10-18, SOB. 10-13 ! 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek - 16.00-18.0Q 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYll 

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 . 
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 

• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW 

USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej • nerek 
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

LECZENIE 
- KR~GOSWPA 

• przepuklina krążkowa kręgosłupa 
i skrzywienia kręgosłupa 

• bóle karku, głowy i rąk 
• bóle nóg, bioder, kolan 
• rwa kulszowa, dyskopatia 
• zwyrodnienia i bóle reumatoidalne 
• nierówna długość nóg 
• porażenia mózgowej osteoporoza 
•masaże sportowe (kontuzje sportowe) 
• leczenie po złamaniach 

_ • masaże odchudzające - cellulit 
• przygotowanie kręgosłupa na ciąże 
• leczenie kręgosłupa po ciąży 

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.leczenie-ktegosfupa.pl ft.612 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

lOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
- tel. 046 837-35-59 R-389 

REKLAMA 13 

KOMPUTEROWE 
BADANIE WZROKU 

lek.med. 
JARQSŁAW KUś_MIERCZYK 
prywatny gabinet 
w zakładzie optycznym 
Łowicz, ul. Nowy Rynek 2 

CZYNNY W PIĄTKI OD 15.30 
Zapisy tefefoniczne codziennie 10-17 

tel. (046) 837-41•06 R-675 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobcżyń~ki 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

IGl~OLOGD 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

tel. gabinetu: (042) 710-72-67 
tel. domowy: (042) 719-11-67 

PRZYJMUJE: ' 
pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, młodzież, dorosli 

Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-569 
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE 

specjalista 

-PULMONOLOG 
I a• rDl~\~ ~~ł'ffSN 
~tel. 046 837-45-41 

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

GŁOWNO, ul. Kopernika bi. 11 m. 20 
tel. (042) 719-49-09, 0502-758-980 

WIZYTY DOMOWE 
planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 ~ 

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34, tel./fax (0-42) 710-72-30 

ogłasza przetarg nieograniczony 

NA WYKONYWANIE USŁUG 
TRANSPORTOWO • OSOBOWYCH 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie 

(wartość zamówienia do 60 OOO euro) 
•Wymagany tennin realizacji zamówienia 12 miesięcy. 
• W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZ oraz art. 22 ust. I ustawy 

Prawo zamówień publicznych.-
• P.ostępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
• Wykonąwca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na jego części: 
, 1. Przychodnia Rejonowa GłoWno, ul. Kopernika 19 . 

2. Przychodnia Rejonowa Stryków, ul. Kościuszki 29 
3. SPZOZ - Administracja, ul. Wojska Polskiego 32/34 

• Kryterium oceny ofert jest: Cena - 100% 
Specjalistyczny Gabinet <llor6b oror. • Oferty należy składać w Dziale Administracyjn~ Technicznym, pok. nr 2 

Krystyna Dl.ehl Dro ni·k do dnia 22 maja 2006 r. godz. 10.00. 
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 w dniu 22 maja 2006 r. o godz. 10.30. 

Przyjmuje w godz. 1000-1200
, 1600-1800 

• Okres związanią ofertą wynosi 30 dni; licząc od tenninu składania ofert. 
• Badanie profilaktyc:me, ob-esowe i wstępne • SIWZ do nabycia w Dziale Administracyjno-Technicznym - pok. nr 2 w cenie 10,- zł brutto 

pracowników, ucmiów, student6w platna gotówką lub za zaliczeniem pocztowym. 
• Badania kierowców, EKG • lnfonnacji o warunkach przetargu udziela Halina Drożdżewska St. insp. ds. zam. publ. 

Łowicz ul. Turystyczna ł, • . l'l. d rt • (042) 7j o· 72 30 
. ' tel. ·0-603-.<fJ9-J29, 837-6(J-l 9 ,.,. , po ·n _ e · • ~ - · GR-38 

----....-.-~--. ~.~ ..................... ________________ ~.--~--.. ........... --.... __ ._.._.. ... „ . 
'::a „ ... • ... ~. - ·- \ ..... - ·~ ........ - „ ... „_ ... __ --· „ 
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Gmina Bieląwy , 
OTWARCIE SWIETLICY. 

. , ' , 
W LESNICZOWCE 

Mieszkańcy wsi Leśni
czówka w gminie Bielawy 
cieszą się, źe będą mieli wła
sną świetlicę wiejską, której 
otwarcie zaplanowano na 
5 maja, godzinę 15. Inicjator
ka budowy świetlicy, sołtys 
Leśniczówki Barbara Wiete
ska zapraszała na uroczy
stość radnych oraz sołtysów 
podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Bielawy, 27 kwietnia. . 
G mina wsparła finansowo bu

dowę świetlicy. W ubiegłym 
roku na t.ę inwestycję Rada Gminy 
przekaz.ała 2 tys. zł. Mieszkańcy 

wybudowali świetlicę praktycznie 
z własnych pieniędzy. Po IO latach 
niedomówień, w końcu osiągnięto 
kompromis i zdecydowano się 
sprzedać stary sprzęt po byłym 
Kółku Rolniczym, które przestało 

funkcjonować pod koniec lat 
70. Stary sprzęt sprzedano jako 
złom użytkowy, z czego pozyska
no 25 tys. zł. Właśnie dzięki tym 
pieniądzom moina było rozpocząć 
inwestycję. - Budynek tego typu jest 
na wsi bardzo potrzebny Dotych
czas nie mieliśmy nawet gdzie zor
ganizować zebrania, nie mówiqp już 
o tym, że ludzie chcieliby mieć salę 
na uroczystości rodzinne - wyjaśnia 
sołtys Baibara Wieteska. 

Budowaruszyładokładnie I maja 
2004 roku. Na świetlicę wiejskąpo- · 
stanowiono przerobić stary garaż, 
który był przed laty użytkowany 
przez Kółko Rolnicze. Dzięki takie
mu posunięciu powstała duża sala 
O wymiarach 13 X 9 IIl, kuchnia, po
mieszczenie ·gospodarcze oraz ła
zienka. Ściany garażu z cienkiej bia
łej cegły obudowano pustakiem 
i docieplono warstwą styropianu. 

W środku wykonano podwiesza
ny sufit, położono też nowy dach. 
Powstała łazienka i pomieszcze
nie gospodarcze, budynek podłą
czono do wodociągu. Zakupiono 
już kuchnię węg\ową, dzięki któ
rej ogrzewany będzie cały budy
nek. Kupiono ponadto I O stołów 
o długości 2,5 m oraz szerokości 
I m oraz 23 ławki. 

N iemal cała wieś aktywnie włą
czyła się w prace budowlane, 

dzięki czemuzaosz.czędzono na wy
nagrodzeniu dla fuchowców. - Jak 
prosiłam, żeby na plac budowy sta
wiło się 1 O mężczyzn to przychodziło 
15lub20. Terazwfaziepracwykoń
czeniowych wpaJ ten nieco osłabł, 
ale nie ma co narzekać. Sąjednak 
i tacy mieszkańcy, którzy ani razu 
nie pokazali ;ię na ~wie - za
uważa pani sołtys. 

(eb) 

Uczniowie klasy /Ila sadzą swoje drzewo w obecności dyrektora Tadeusza laczka i wycho
wawcy klasy 11/b Piotra Jędrachy. 

li LO W Łowiczu 

Maturzyści sadzili 
• a 

- Będziemy przyjeżdżać na 
zjazdy absolwentów i spoty
kać się tu po lątach - obiecy
wali tegoroczni maturzyści 
z li LO im. M. Kopernika w Ło
wiczu, kiedy w czwartek, 
27 kwietnia, w dniu poprzedza
jącym zakończenie roku szkol
nego, sadzili zakupione przez 
siebie drzewa. - Oczywiście 
pod warunkiem, że o posadzo
ne drzewa będą dbali nasi wy
chowawcy i sadzonki nie 
uschną - śmiali się po cichu. 

tkowe drzewa 
będzie początek nowego zwyczaju 
i wszystkie kolejne roczniki maturzy
stów wezmąprzyklad z tegoroczne
go - ma nadzieję dyrektor. 

- Decyzja 9 posadzeniu drzew zo
stała podjęta z dnia na dzień - mówi 
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska. 
Nie spotkała się z żadnym prote
stem, wszyscy chcieli sadzić drze
wa. Uczniowie szybko zorganizo
wali składkę na zakup sadzonek, 
zakupili je i na pamiątkę zostawili 

informację, kto je ufimdował Prze
bieg akcji został udokumentowany 
na kasecie video, więc kiedy na któ
rymś ze zjazdów będą chcieli po
wspominać jak to było kiedy koń
czyli szkołę, będą mieli ku temu spo
sobność. 

W piątek 28 kwietnia abiturienci 
odebrali świadectwa ukończenia 
szkoły. Spotkają się 4 maja na egza
minie mahnalnym._ 

(wcz) 

Noimf Qdsi recytowali w „Siódemce" 
rzeczywiściebędzieocodbać. 47 uczniów klas 0-m SP7 w Ło- w serze", Jakub Szramzlbza,,Kur-
0 klon czerwonolistny klasy wiczu 26 kwietnia wzięło udział czę blade". W kategorii uczniów klas 

ma obiecała dbać wychowawczyni w m edycji konkursu recytatorskie- II im miejsce I zajęła Monika Jano
Anna żaczek, drzewo klasy IIIb go. I miejsce w grupie klas O-I zajęła cha z klasy IIlb za wykonanie wier
będzie podlewał Piotr Jędracha Dąb PaulinaGolisz„O''zarecytacjęwier- sza ,,Kolorowa krowa", II - Adam 
klasy me będziewymagałszczegól- sza ,,Koziołeczek'', II - Wojtek Kło- Czapla z klasy Illb za wiersz 
nejtroski,azadbaoniegoMańaŻu- siński z lb za interpretację wiersza „OwróbelkuElemelku"orazKaro
chowska. O wierzbę mandżurską „Szybko, szybko'', miejscem J,µiia lina Kołodziejska z klasy IIlb za 
będzie dbać Mańa Urbanek. Kokołaszwili z „O'' za ,,Abecadło". wiersz ,,Znałem kiedyś pewną kaw-

Akcję koordynowali dyrektor w kategorii tej przyznano też trzy kę'', m - Justyna Klimek z Ila za 
II LO Tadeusz Żaczek i opiekun sa- wyróżnienia - Julia Kleczyńska ,,Spóźnionego słowika". Wyróżnio
icl~ ucznio;vskiegQ Ągoieszka „ z.klasy Ia.ZĄrwi~kro)v~~ „~ ~za Stasiaka z lIIa, który 
~1~'1Wtlin~Kat*°..,~ ul ,-lłai.itlł!.$~'7:...1:.it :.f lf".fi&1ir' ~kll~ wiersz. 1,SOwa". (mwk) 

4.05.2006 r. 

Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i sympatycy tej partii tradycyjnie spotkali się 
1 maja na obchodach Święta Pracy. Złożyli kwiaty pod pomnikami Jana Pawła li i Synom 
Ziemi Łowickiej, potem odbył się piknik w Parku Saskim. Częstowano kaszanką i kiełbasą 
z grilla, zaproszono dzieci i dorosłych do udziału w konkursach, wystąpił zespół ludowy 
„Jarzębina" z Zielkowic. Najmłodsi mieli możliwość udziału w konkursie plastycznym, starsi 
odpowiadali na dość łatwe pytania związane z tematyką europejską oraz obchodami 1 maja. 
Po dwugodzinnej zabawie większość uczestników opuszczała imprezę z białymi i czerwo
nymi balonikami, z pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci oraz z batonami. 

Dużo pytań do leśniczego 
Dzień Ziemi w Gimnazjum nr 1 :Norbert Sawicki najlepszym ekologiem 

Podsumowanie konkursów 
o tematyce ekologicznej i spo
tkanie z leśniczym Lasu Miej
skiego Lechem Szychowskim 
zorganizowano w poniedzia
łek 24 kwietnia w Gimnazjum 
nr 1 w Łowiczu w ramach ob
chodów Dnia Ziemi. 

L eśniczy opowiadał gimnazjali
stom o swojej pracy, mówił też 
o lesistości naszych terenów 

w porównaniu z innymi miejscami 
w Polsce. Uczestnicy spotkania 
pytali go z kolei o występowanie 
różnych gatunków ssaków w Le
sie Miejskim, o to, które drzewa 
rosną najszybciej, a nawet - dla
czego w lesie na Katarzynowie nie 

ma koszy na śmieci. W odpowie- Szkolny turniej wiedzy ekolo
dzi na ostatnie z tych pytań mó- gicznej w gronie klas Ili wygrała 
wił, że są dwa kosze na polariie, · drużyna reprezentująca klasę Ille 
na której można robić ogniska, w składzie: Anna Szewczyk, Nor
a więcej koszy nie potrzeba, bo bert Sawicki, KrzysztofUrbanek. 
niegdyś było ich iO i w lasku było Miejsce drugie zajęła klasa IIIa, 
znacznie więcej śmieci. Zawsze trzecie - Illf. Wśród drużyn z klas 
przy okazji spotkań z młodzieżą II najlepsze okaz.ały się reprezen
podkreśla, aby śmieci nie zosta- tantki Ila: Melania Młoczkowska, 
wiać w lesie, lecz zabierać je ze Katarzyna Kosiorek i Justyna 
sobą do pojemników w innych Katarzyna Kowalska. Miejsce 
miejscach. drugie przypadło ekipie z Ild, trze-

Leśniczy brał też udział w pod- cie miejsce zajęła Ile. Wśród klas 
sumowaniu szkolnych konkursów I zwyciężyła la, która wystawiła 
o tematyce ekologicznej, które zor- drużynę w składzie: Weronika 
ganizowały Ludmiła Sobieszek-na- Wieczorek, Michał Bej da i Dawid 
uczycielka biologii i fizyki oraz Ga- Pel. Miejsce drugie zajęła lb, trze
briela Chojnacka-naiµycielka geo- cie - Id. 

- ~na•n 

FABRYKA OKIEN PCV 
....... ...._ .......... _.....RUKOSIN 4 

lOWICZ: MOWY RYNEK 29, TEL. C046l 837-63-53 
KU.INO: UL. REJTANA &, TEL. (0241 254-60-02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTL.:INE 

•Szyby k 1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna . 

w cenie 3-komorowych 390 
• Transport, pomiar • gratis '• 
•Szybkie wykonanie· 7 dni 1465 netto 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

t ODESZLI OD NAS (20-30.04.2006 r.) 

Józefa Wielemborek Sierota (1920-2004) 
20 kwietnia: Helena Rutkowska, I. 77, Bielawy; Stanisław Kubica, I. 75, 

Złaków Borowy; 22 kwietnia: Jan Gałaj, l. 76, Jackowice; 23 kwietnia: Regina 
Graszka, I. 85, Czatolin; Józ.efuJaros, I. 85; ~w Papieroski, I. 72, Chruślin Stary; 
Kazimiera Kowalski, I. 66, Domaniewice; Andl7.ej Jan Gać, I. 46, Łowicz; Wiktoria 
Wariacka, I. 93, Łowicz; 24 kwietnia: Paweł Kowalczyk, I. 54, Głowno; Irena 
Okuniewska, I. 86, Łowicz; 26 kwietnia: Jan Chądzyński, i." 85, Gaj; 27 kwietnia: W marcu minęła druga rocznica 

śmierci Józefy Wielemborek - Sie
roty, nauczycielki, w czasie li wojny 
światowej żołnierza Batalionów 
Chłopskich i Związku Kobiet War
szawianki, której ciało spoczęło na 
Cmentarzu Północnym w kwaterze 
żołnierzy Batalionów Chłopskich, 
której korzenie wychodziły jednak 
z Bąkowa Dolnego w gminie Zduny. 
Działaczki społecznej, o której Ma
ria Dąbrowska miała powiedzieć 
kiedyś - człowiek niski wzrostem 
a wielki duchem. 

U rodziła się 8 wneśnia 1920 roku 
w BąkowieDolnym,jakojedno z dzieci 

Grzegorza i Ewy Wielemborek. Miała 
dwóch braci - Jana i Stanisława, oraz cztery 
siostty- Marię, Ludwikę, Hannę i Zofię. Jej 
rodzice posiadali 15-hektarowe gospodar
stwo, w którym dziewczyna od najmłod
szych lat pracowała Była osobą bardzo 

· ambitną, dlatego od początku myślała też 
o kształceniu się. Początkowo .m.aJ7.e11ia te 
nie mogły zostać zrealizowane z powodu 
sytuacji materialnej rodziny, tak więc po 
ukończeniu szkoły podstawowej w Bą}co
wie, dziewczyna uczyła się sama,jednocz.e.. • 
śnie angażując się w działalność fimkcjonu
jącego na tym terenie Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici", a także Stronnictwa 
Ludowego i spółdzielczości. 

W 1936 roku ukończyła ż.eńską Szkołę 
Rolniczą w z.duńskiej DąJ>rowie, a w 1939 
roku Wiejski UpiwersytetOdcanowywGaci 
koło Przeworska. Maturę Józefa Wielem
borek zdała juŻ jednak po wojnie - w roku 
1947, by następnie ukończyć studia w za
kresiepedagogiki specjalnej na Uniwersyte
cie Wars-zawskim. 

Prz.e:zcałyokres niemieckiej okupacji była 
~kolporterką i sanitariuszką, pro
wadząc działalność konspiracyjną w SL 
,,Roch'', Bataliooach Oil:opskichiLudowym 
Związku Kobiet Jako. łączniczka pu.ewo
ziła na przyldad 1ajne rozkazy do Komen
dy Głównej BCh, tajną prasę, krótką broń, 
spizęt sanitarny i ·chirurgiczny, lekarstwa 
Szyła też opaski dla żołnierzy BCh. 

Była osobą mezwykle skromną i dlatego 
nie lubiła opowiadać o tamtych czasach. -
cil.}łxlniechcialawucaćdo tych-wspomnień 
- mówi syn brata zmarłej, Jeny Wielembo
rek. -Pam~ tylko jak ciocia mówiła kie
dyś, że zaw.sze mia/a w pasku ukryty arsze
nilc, na wypadek gdyby złapało ją gestapo. 
Na to zawsze musieliśmy być przygotowani
mówiła - wspomina dziś Maria Wielembo
rek. 

Pod koniec 1944 roku Gestapo wpadło 
na ślad działalności młodej łączniczki. Mu
siała ukrywać się pod zmienionym nazwi
skiem - Jankowska, w Sokołowie w gminie 
Kiernozia Ujawniła się dopiero w C7.elWCU 

1945 - jako przeszkolony wojskowo żoł-

nierz BCh. W roku 1948 rozkaz.em Mini
stra Obrony Narodowej otrzymała stopień 
kaprala -

Poukończ.eniu studiów w roku 1951, całe 
swoje życie pani Józefa związała z-kształ
ceniem i wychowywaniem młodzieży nie
pełnosprawnej. Od 1951do1973 roku była 
dyrektorem Zespołu Zasadniczych Szkół 
ZawodowycJl Specjalnych w Warszawie, 
tam t.eż zamieszkała. 

- Lubiła swojąpracę, która była vvłaśd
wie ca1ym jej życiem - wspomina rodzina 
Czy miała problemy z krnąbrną, nieraz 
trudną młodzieżą? - Dzieci kochała, nawet 
te niesforne. Większe problemy były z na
uczycielami- śmieje się Jeny Wielemborek. 
wynikały one z tego, iż jego ciocia niezwy-

kle dbała.o dobór kadry, chciałaabyws:zkcr 
le panowała z jednej strony koleżeńfilca at
mosfera współpracy, z chugiej zaś wymaga
ła wielkiej odpowiedzialności i zaangaż.owa
nia w działaniu tym wspomagały ją cechy, 
którymi obdamma była od dzieciństwa: nie
zwykła energia i pogoda ducha,jakrównici 
dobroć, życzliwość dla ludzi i skromność. 
-Nie lubiła się chwalić-wspominają bliscy. 
- Nawet kiedy mieszkała w tej W~ 
wcale nie starała się, aby wstać kombatan
tem. Dopiero tutaj w Łowiczu, ktoś jej tę legi
tymację wyrobił. 

-Jak ją wspominamy? Jako osobę bar
dzo przyjaciels/fą, pogO<Ń/!i i nade wszystko 
uczciwą. Ile osób na ulicy nie W)'CŻl/$ałoby 
ręki, i:adnej by nie min{/a, aby czegoś nie dać 
- mówi pan Jerzy. - N.awet kiedy ją w War
szawie odwiedzałem, to na podr&ż dala, żeby 
nie skrzywdzić - dodaje. 

J ózefa Wielemborek była jedną z tych 
osób,którewłaściwieniemajążyciapry

watnego, a cały wolny czas przeznaczają na 
działalność społeczną, Należała do Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. - To już jest w tej 
rodzinie we krwi - mówi Maria Wielembo
rek. Jej mąż - syn jednego z dwóch braci 
pani Józefy,jestczłonkiem Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej, PSL, zasiada w zarządzie spółki 
wodnej. Wcześniej,naprzełomielatsiedem
dziesiątych i osiemdziesiątych przez trzy 
kadencje była radnym gminnym. 

O dwiedzając naszą redakcję rodzina 
zmadej przyniosła ze sobą cały stos 

należących do niej legitymacj~ równici ta
kich poświadczających otrzymane odzna
czenia Są wśród nich między innymi: Od
znaka Gnmwaldzka, odznaka Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, dyplom uznania za ofiarną 
pracę dla rozwoju dzielnicy ŻOhborz, medal 
C:zt.erdziestoleciaPolski Ludowej, Odznaka 
Opiekuna Mi~sc Pamięci Narodowej, Zło
ta Odznaka Związku NauczycielstWa Pol
skiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski, Honorowa Złota Odznaka To
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 
Odznaka Ruchu Przyjaciół .f!:arcerstwa, 
Medal Trzydziestolecia Polski Ludowej, 
Medal za działalność Społeczną, Złoty 
Krzyż Zasługi. 

Józefa Wielemborek utrzymywała stale 
kontakty z przyjaciółmi - polską rodziną 

mieszkającą na stałe-w Stanach Zjednoczo
nych. Ludzie ci zatizymywali się w jej go
ścinnym domu podczas wizyt w kraju. Na 
pogrzeb nie zdołali dotrzeć, ale przysłali 
wieniec. Nigdy też nie zerwała wię'Zi łączą
cych ją z wsią rodzinną. Nie miała zbyt wie
le wolnego czasu - do końca działała 
w Zwi~ ŻO!nieny Batalionów Chłop
skich,jednak kiedy tylko mogła odwiedzała 
rodzinę w Bąkowie. Na emeryturze zaczęła 
równici uprawiać działkę, która szybko 
poczęła słynąć z pięknych róż i innych ro
ślin ozdobnych, pisywała t.eż artykuły pra
sowe. - Żeby ją odwiedzić w Warszawie, 
nawet rodzina musiała się wcześniej uma
wiać, bo zaw.su gdzieś się spieszyła, z kimś 
była wnówiona, miała coś do załatwienia, 
coś do zrobienia - śmieją się bliscy. 

P ani Józefa odeszła nagle w wieku 
84lat, 12marca2004roku.Dlaniejnie 

było to jednak chyba za.5kocz.eniem, gdyż 
jak wspominająllajbliżsi, ~własną 
śmierć. w dniu, w którym odes7.ła, odwie
dziłaswojąnajbliższąprzyjaciółkę, mówiąc, 
że chciałaby z nią porozmawiać o swojej 
śmierci Przyjaciółka nie chciała jednak po-

Tadeusz Stanisław Malinowski, I. 61, Bobrowniki; Dariusz Krzeszewski, I. 38, Stryków; 
28 kwietnia: Eugeniusz Sałek, I. 71, Głowno; 29 kwietnia: Tadeusz Rebus, I. 76, 
Łowicz; Józef Wieczorek, I. 51, Seroki; 30 kwietnia: Janusz Kapusta, I. 70, Głowno. 

, 

Zlikwiduią przełom w Kalenicach 

P rzetargnalikwidacjęprzełomunadro- gawcze i ograniczające prędkość. Inwesty
dze Kalenice-Głowno w miejscowo- cja polegać będzie na wykorytowaniu całe
ści Kalenice ~wany zostanie goodcinkadrogi, wybraniu7lliegającychtam 

przez łowickie starostwo 15 maja Droga elementów, nawiezienilt tłucznia i piachu, · 
robiona będzie na odcinku około 400 me- położeniu kilku warstw asfaltu, czyli prak
trów, gdzie została dosłownie rozjeżdż.ona tycznie 400 mettuwy odcinek wybudowa
przez ciężki spizęt wyjeżdżający z kopalni ny zostanie od podstaw. 
żwiru Kosmin. Na tej drodze asfalt przetar- W inwestycji partycypować będzie tak
ty został aż do samego piachu i nastąpiło - ż.e kopalnia Kostnin, która zobowiąµła się 
wymieszanie jego części z piachem Droga do dostarczenia na budowę piachu i tłucz
jest praktycznie nieprzejezdna, chociaż nia Namocyporozumieniazłowickim·sta
z konieczności kierowcy nadal z niej korzy- rostwem Kosmin dostarczy około QOO ton 
stają. Starostwo ustawiło tam znaki ostrze.. piachu i około 800 ton tłucznia ("HU) 

Maiówka w parafii w Bednarach 
S ześćdziesięcioro dzieci z parafii w .Beł

chowieiBednaracb~wma~ 
jówce integracyjnej, zoiganiroW<IIlej w po
niedziałek 1 maja _przy kościele w ostatniej 
z wymienionych miejscowości. 

Organizatorami spotkania byli dwaj za.. 
_przyjaźnienj_ księża -~ Tomasz Cier
pikowski z parafii w Bednarach i ksiądz 
:Radosław Czarniak z parafii w Bełchowie. 
w pooiedzialJrowy ranek trzydzieslb cizie... 

ci i młodzieży w wieku szkoły podstawo
wej i gimnazjalnym wyruszyła na wyciecz~ 
kęrowes;owąz.Bełcb.owaooBednar.Namie} 
scu czekali. na nich koledzy z bednaxski.ej 
parafii oraz ognisko. Organizowano też kon
kursy i 7.abawy, dzięki którym dzieci mogły 
się~ sobą lepiej poznać. Młodzi ludzie 71! 
szczególnym upałem grali w siatkówkę 
i piłkę nożną. 

(wa) 

ruszać tego tematu, nie wiedziała, skąd b 
wogóletakiemyśliDodomupariiJózefa Aresztowani za roz ói . 
już nie dotarła- zmarla w drodze. Co cieka-
we, w domu przy telefonie znaleziono póź- · T rzymiesięczny areszt tymczasowy po-
niej kafteczkę z najważniejszymi infonna- stanowił zastosować łowicki sąd wo-
cjami - gdzie lei.ąpieniądze itd bee dwóch sprawców rozboju na 

- Nie chcia7a być pochowana na cmenta- 50-letnim mężczyźnie, do którego doszło 
nuwBąkowie-mówirodzina-Pytoiiśmy ' w~wtorek.~~~około~odziny14 ~ 
ją o to wielokrotnie, ale ona zawsze czuło się ulicy~ KraJ?WtlJ w Łowi~ Rozboju 
żołnierzem, kapralem i mówiła, że clice SJXr ~konali 26:-letm be7.domny ~10tr G. orni: 

, ur. . ,_.. ·o1n. Jego 48-letru kompan Andnej K. Obydwaj 
czqc w rrarszawie, w 11.waterze z zerzy . ' · zostali •ntrnnn<>n; następ 
BatalionówChłopskich.-Byłabywdowol.o- męzczyzrn ~~J"~" nego 

dnia- 26 kwietnia, niedługo po złoż.eniu do
niesienia o popełnieniu przest.ępstwa. 

Poszkodowany Jan O. po otrzymaniu 
kilku ciosów w twarz i upadku na ziemię 
został ograbiony z telefonu komórkowego 
marki Nokia, lantki ortalionowaj niedużej 
wartości orazpieniędzyw kwocie około ViO 
złotych. 

(mak) 

na wiedząc, że na płycie nagrobnej jej nazwi-

1 skopoprzedzastopieńwojskowy-kopral- Tico wymusi o pierwszeństwo 
dopowiadają bliscy. 

Wojciech Czubatka 

Było tłoczno w skarbowym Potrąciła pieszego w Jeziorku 

B · l(dący pod wpływem alkoholu pie
szy, 70-letni Eugeniusz U., został po
trącony we wtorek 2 maja przez 

samochód osobowy marki Toyota Yaris 
prowadzony przez 37-letnią Karinę L. 
Do wypadku doszło już po zapadnięciu 
zmroku, o godzinie 21.35, na drodze w Je
ziorku w gminie Kocierzew Południowy. Sa
mochód jechał w tym samym kierunku co 
idący przy krawędzi drogi Eugeniusz U. 

· Kierująca Toyotą kobieta argumentowała 

W środę 26 kwietnia o godz. 18.40 
w Kocierzewie kierujący Daewoo 
Tico 57-letni Jeny G. z powiatu 

łowickiego nie ustąpił pierwszeństwa prze
ja2rlu Fiatowi Punto, którym kierował 26-
letni Krzysztof Sz. z naszego powiatu. 
W wyniku zderzenia obrażeń ciała w posta-

ci mazu głowy doznał kierujący Tico i prze.. 
wieziony został do szpitala w Łowiczu. 
Policja na miejscu zdarzenia sprawdziła 
trze'źwość kierowcy Punto, u którego bada
nie nie wykazało alkoholu w powietrzu 
wydychanym z płuc. Wynik badania krwi 
sprawcy nie jest jesz.cze znany. (mwk) 2 maja upłynął termin składania zeznań 

podatkowych za rok 2005. Tradycyjnie 
w Urzędzie Skarbowym w Łowiczu przez 
ostatni tydzień panował tłok. Codziennie 
przyjmowanych było ponad 1.300 deklara
cji PIT. Jak się okazuje, największą grupę 
zwlekających do ostatniej chwili stanowili 
ci podatnicy, którzy wraz ze złoi.eniem. w
znania podatkowego musieli uiścić w urzę-
dzie7lliegłypodatek. Dokonanie tych dwóch 
czynności doQlitkowo obciążało urzędni
ków. Urz.ąd Skarbowy ze względu na to, 
ż.e ostatni dzień kwietnia wypadał w dzień 
wolny od pracy, zeznania przyjmował tak
ż.e w sobotę 29 kwietnia do godziny 16 -
wtedy odwiedziło go 600 osób. 

Spośród 26 tysięcy podatników składa
jących zeznania w łowickim Urzędzie Skar
bowym oo roku są i tacy, którzy docierają 
z PIT-ami już po tenninie, a nawet i tacy, 

'którzy nie składają ich w ogóle. Gi pierwsi 

mogą spodziewać się konsekwencji swoje
go zaniedbania w postaci grzywny :za wy
kroczenie skarbowe, drudzy także grzyw
ny, ale już za przestępstwo skarbowe, 
anawetkarypozbawienia wolności. Grzyw
ny za złożenie zeznania po terminie są 
w pl7.edziale od 89,91 zł do 17.982 zł. 

(tb) 

W środę kolejny SLAM policjantom, że zbyt późno zauważyła idą-

w środę lOmajaogodz.19.00wka- cegódrogąmężczyznęidlategoniemnyślnie 
wiarni Tygielek na Starym Rynku go potrąciła Badanie alkosensorem wyka
w Łowiczu rozegrany zostanie ko- zało, ż.e była ona trzeźwa, pod wpływem 

lejny, 12 już, Turniej Prezentacji Poetyckich alkoholu był natomiast pieszy - miał 
SLAM. Wszystkich chętnych Łowickie 0,71 mgldm3 alkohollL Został odwieziony 
Warsztaty Literackie serdecznie zapra- do szpitala w Łowiczu ze stwierdzonym 
szają. Poprzedzi go otwarcie wystawy złamaniem lewego pmxlramienia oraz licz
prac Warsztatów Terapii Zajęciowych nymi po~cz.eniami i zadrąpapiąmi. • 
zUtzecza. . . . • . . . . . .fr..· . . . '· .. 1 ' •."• ·'- ~ '< (m4'c) 

-------------------- REKLAMA -

H. SKRZJDLEWSKA 
re ą ;i 11a1 :1!s • ,!, :<·t1a • ~1·•u.i.11 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę) 
ZGIERZ, uJ. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę) 

ŁÓDZ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę) 

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych d·o chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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W minioną sobotę 
Łowicz stał się 

na krótko stolicą 
polskich Mongołów. 
Potomkowie 
stepowych 
koczowników zniknęli 
jednak z miasta 
równie szybko, 
jak się pojawili. 

A nudari Ganbold ubiera się jak każ.da 
polska nastolatka. Tak jak większość 

nastolatek' nosi modnie przyciętą grzywkę, 
a do tego mówi płynnie w naszym języku. 
Co oprócz nazwiska różni ją od polskich 
dziewcząt? Egzotyczne rysy twarzy i jej 
pochodz.enie. Anudari jest jedną z kilkudzie
sięciu Mongołów zamieszkałych w naszym 
kraju, którzy w ostatni weekend przybyli 
do Łowicza, aby uczcić tu swoje święto na
rodowe - osiemsetlecie powstania Zjedno
czonego Państwa Mongolskiego. 

Według oficjalnych statystyk w naszym 
kraju legalnie mieszka około tysiąca potom
ków Czyngis Hana - Przejechaliśmy z róż
nych rejonów Polski - opowiada Batbayar 
Elbergjargal. -Z Wrocławia, Rzeszowa, War
szairy, Łodzi, Krakowa, Katowic. Mój wu
jek przyjechał aż z zagranicy z Hamburga -
dodaje. W Polsce Mongołowie znaleźli się 
z różnych powodów. Na przykład rodzice 
Anudari Ganbold są lekarzami i pracują 
w naszym kraju od roku 1991. Nic dziwne
go, że dziewczyna tak dobne mówi w na
szym języku. 

W ostatni weekend do Łowicz.a przybył 
także Tugalkhuu Baasansuren, ambasador 
Mongolii w Polsce. Pytany skąd wybór 
naszego miasta na obchody narodowego 
święta odpowiedział, iż Łowicz poprzez 
produkty firmy Bracia Urbanek, utrzymuje 
bardzo bliskie kontakty z Mongolią, - Jeśli 

jest serce i chęć do !Judnwania wspólnych 
kontaktów, odległość nie przeszkadza - po
wiCdzi.ał ambasador, który paradował po 
płycie boiska Pelikana, gdzie odbywała się 
impreza, wtradycY.inym stroju mongolskim. 

. Sami skośn 
Niestety niewielu łowiczan zechciało 

w sobotę przybyć na stadion, by poznać 
mongolską kulturę. Pogoda tego dnia nie 
sprzY.iała tego typu imprezie, która rozpo
cząć się miała o godzinie 11.00, ale z uwagi 
na ulewny deszcz i brak publicznośc~ ru
szyła z dużym opóźnieniem. Komentując 
futalną aurę ambasador Mongolii dyploma
tycznie powiedział, że Mongołowie się 
ciesz.ą,kiedyprzybywającgdzieśprzynosz.ą 

ze sobą deszcz, gdyż jest on darem niebios. 
Nie zmieniło to jednak faktu, iż frekwencja 
publiczności była mizerna i zagubiony po
śród skośnookich postaci reporter Nowego 
Łowiczanina, miał okazję doświadczyć 
uc~ć, jakie mogły być udziałem pobitych 
wojsk polskich w bitwie pod Legnicą w roku 
1241. Bitwa między rycerstwem śląskim 
i wspierającymi go posiłkami złożonymi 
m.in. z krzyżaków i templariuszy, a Mon
gołami, zakończyła się klęską wojsk 
chrześcijańskich i śmiercią dowodzącego 
nimi księcia śląskiego Henryka Pobożne
go. Dziwnie dziś pisze się te słowa wie
dząc, że Mongołowie jedzą nasze ogórki, 
że łowicka uczelnia nawiązać ma w przy
szłości kontakt z którąś z uczelni mon
golskich i że ratusz rozważa propozycję 
ambasadora o siostrzanej współpracy mię
dzy Łowiczem a jednym z miast mongol
skich. 

4.05.2006 r. 

z tym legenda - pewnego razu zawody za
paśnicze wygrała przebrana za mężczyznę 
kobieta. Od tamtej pory zawodnicy nosz.ą 
dzodok - koszulę złożoną z rękawów, z cał
kowicie odkrytąklatkąpiersiową. Na brzu
chu każdy zawodnik pnewiązany ma sznur, 
za który chwyta się podcz.as walki. Wspo
mniane kuse spodenki nazywają się szu
udak. Całości stroju zapaśnika dopełniają 
wysokie skórzane buty z charakterystycz
nymi zadartymi noskami i spiczasta cza
peczka. Zawodnicy nosz.ą ją tylko przed 
walką, natomiastwjejtrakcieczapeczkętrzy

ma sekundant Na czapeczce wyszyte są 
emblematy mówiące o sukcesach, a także 
pochodzeniu zapaśnika 

Nielicznych łowiczan walki zapaśników 
zaintrygowały, choć jedna pani zareagowała 
inaczej. - Idę stqff, co będ{jakichś nagusów 
oglądać - powiedziała z dezaprobatą. In
nych mieszkańców zaintrygowało na przy
kład zachowanie zawodników, którzy wy
chodząc na plac obchodzili wbite w ziemię 
słupki wymachując rękoma Jak się dowia
dujemy wymachy te naśladować mają ru
chy skrzydeł ptaka 

Był taki Polak, 
który dotarł do chana 

Zapaśnicy ubrani są w tradycyjne koszule z odkrytą klatką piersiową. Z ich powstaniem związana jest ciekawa legenda. 

Nie tylko zawody sportowe można było 
obejrzeć tego dnia. Po południu w ŁOK 
otwarta została wystawa fotograficzna fo
tografików Zbigniewa Panka- ,,Śladami Be
nedykta Polaka" i Bolesława Urynia ,,Mon
golia - wyprawy w góry, step i tajgę". Bene
dykt Polak był franciszkaninem i pierwszym 
polskim podróżnikiem, autorem dzieła De 
Itinere Fratnon Minorum ad Tartaros bę
dącego relacją z pierwszej wizyty Euro
pejczyków w państwie Tatarów, czyli 
w Mongolii, odbytej od 16 kwietnia 1245 
do 18 listopada 1247. Ambasador Baasan
suren otwierając wystawę powiedział, iż 
wyprawa Benedykta Polaka była pierw
szym kontaktem między Mongołami 
i Polakami, którego ukoronowanie mamy 
teraz. Ambasador zapomniał, lub może 
dyplomatycznie przemilczał nasz.ą klę
skę w bitwie pod Legnicą. 

Każdy z zawodników przed walką ma na głowie czapeczkę. 
pojedynku trzyma ją sekundant. 

Sami Mongołowie zresztą bawili się 
w naszym mieście bardzo dobne - dla nich 
impreza była okazją do spotkań rodzinnych 
i towarzyskich, do oddania się tradycY.inym 
rozrywkom, których na pewno brakuje im 
w Polsce. Strzelano więc z łuku do rozmiesz
czonych na płycie boiska balonów. Niegdyś 
łuki reflekajne sporządzane były z rogów 
i kości. Te, które mogliśmy zobaczyć w so
botę, miały konstrukcję drewnianą, ale i tak 

w rękach krępego, skośnookiego wojowni
ka były i są niezwykle groźną bronią. -
„Moźna pościelać" - zaehęcał z niemożli
wym do powtórzenia akcentem jeden 
z przybyszów, ale przy padającym desz
czu nikt z Łowiczan nie kwapił się do prób. 

A tneba powiedzieć, iż w sobotę mogli
śmy na stadionie Pelikana zobaczyć jak 
wyglądamongolski Naadam- festiwal spor
towy, zwany też „tnema męskimi grami", 
który zwycięzcom przynosi w Mongolii 
prawdziwą sławę i uwielbienie. Składa,iąsię 
nań zawody łucznicze, wyścigi konne.i za-

pasy. Jedynie jaz.dy konnej zabrakło w Łowi
czu, natomiast rozegrano niezwykle wido
wiskowe pojedynki zapaśnicze. 

Naadam organizowany jeąt od wieków. 
Związany był pierwotnie z kultel)'l przod
ków i czczeniem dawnych bóstw. W okre
sie feudalnym organizowano go po zwycię' 
skich wojnach i bitwach, na przykład po 
zwycięstwie Czyngis Hana nad Choremiem 
(1219 -1225). 

Nąjbardziej widowiskowe, a jednoc7.eŚnie 
według tradycji najstarsze są zawody zapa
śnicze. Mówi się, że zapoczątkowano je 
20 tysięcy lat temu, jeszcze w epoce ka
miennej. Po powrocie z udanego polowania 
myśliwi popisywali się swymi umiejętno
ściami, odtwarzali sceny walki z dzikimi zwie
rzętami. Już wtedy najbardziej sprawni, naj
silniejsi. budzili ogólny podziw. 

Zresztą także w sobotę Mongołowie po
kazali, że są prawdziwymi twardziela

mi. Mimo fatalnej pogody zawodnicy szyb
ko rozebrali się do kolorowych kusych 
spodenek, prezentując swoje potężnie umię
śnione, krótkie nogi, którymi w czasie walki 
skutecznie próbowali podciąć przeciwnika. 
Niektórzy mieli też dziwaczne koszule, choć 
trafuiej byłoby powiedzieć, iż były to same 
rękawy. Jak się dowiadujemy, związana jest 

Na wystawie zobaczyć można było 
charakterystyczne mongolskie krajobra
zy, ludzi w kolorowych strojach i spicza
stych butach, jurty w jakich m!eszkać 
mógł niegdyś Czyngis Han, niezwykłe 
stepowe kurhany, maski, rzeźby wojow
ników. Ekspozycji towarzyszyła też inna, 
obrazująca przemiany i rozwój pisma 
mongolskiego. Niestety i w tym przy
padku wystawę obejrzeli niemal sami 
Mongołuwie, także oni wysłuchali również 
wykładu ambasadora Baasansurena na te
mat tradycji i pnemian stosunków mongol
sko - polskich. 
Mongoł Naadain zakończył się w nie

dzielę, po tym jak rozstrzygnięte zostały 
zawody koszykówki o puchar Stowarzy
szenia Mongołów w Polsce. które zorgani
zowano w hali OSiR 
Mongołowie już w)'.jec~ jednak wy

stawę w ŁOK oglądać można do piątku. 
(wcz) 

W dniu-0twarcia ~stawy w ŁOK oglądali ją prawie sami Mongqłowie. Łowi-
czanie mogą ją zwiedza<! jeszcze do piątku. " "' •. 



4.05.2006 r. 17 , , 
KOSCIOt STANIE· W SKANSENIE 

Ponad dwa lata temu, 17 lutego 
2004 r., Muzeum w Łowiczu otrzy
mało zgodę biskupa Alojzego 
Orszulika na przejęcie drewnia
nego kościółka parafialnego pod 
wezwaniem św. Marcina we wsi 
Wysokienice w gminie Głuchów. 

W kwietniu tego roku Ministerstwo Kul
tury zadeklarowało dofinansować 

kwotą 200 tys. zł przeniesienie budowli 
do skansenu w Maurzycach. Pozyskana do
tacja wystarczy tylko na złożenie drewnia
nej budowli i przewiezienie jej do skansenu. 
Zabraknie około 800 tys. zł na konserwację 
żabytku oraz jego montaż w skansenie. 
Na to trzeba będzie pozyskać pieniądze 
w latach następnych. 

Dlaczego z. W,sókł•lc 
Na początku lat 90. muzeum zabiegało 

o pozyskanie do skansenu drewnianej ka
plicy filialnej z Boczek Chełmońskich, 
ale pomysł upadł z uwagi na brak akceptacji 
ze strony mieszkańców wsi. Kościół para
fialny z Wysokienic nie pehri funkcji sakral
nych od około 4 lat. Jest to budowla więk
sza od kaplicy z Boczek. Kościółek ufundo
wał arcybiskup gnieżnieński Ignacy Komo
rowski, na terenie dominium arcybiskupów 
gnieżnieńskich, tj. na terenie dawnego Księ
stwa Łowickiego. Został wybudowany -
w 1758 roku, z drewna iglastego i liściastego 
dostępnego w okolicy. Budowa tiwałarokdo 
półtora, wyposażanie kościoła znacznie dłu
żej, bo do lat 80. XVIII wieku. Jest to kościół 
jednonawowy, z absydą, szalowany. Najc;en
niejszym wyposażeniem są trzy ołtarze oraz 
ambona. Dodatkowo obok wybudowana 
została dzwonnica w 1774 roku, która zosta
nie w Wysokienicach. (eh) 

- · 

Rozbiórlca i przenosz.enie budowli prz.ez 
specjalistyczną fumę potiwa około miesią
ca. Po tych czynnościach okaże się, ile jej 
elementów trzeba będzie wymienić. Prace 
zmierzać będą do zachowania struktury 
obiektu, jak najbardziej zbliżonej do XVIII
wiecznej. W ciągu dwóch stuleci parafianie 
czynili w kościele pewne udoskonalenia 
i udogodnienia, które zostmą wyeliminowa
ne, jeśli tylko się uda. Na pewno do wymiany 
będą elementy przyziemia, które najszybciej 
ulegają zniszczeniu, gdyż są najbardziej nara
żone na wilgoć i grzyby. Wszystkie elementy 
będą :znakowane i potem składane. Drewno 
z.ootanie pocklane chemicznej obróbce. Nie
:zhµle będą też zabiegi :zmienaj~oo ochro
ny materiału pmrl niebezpiecze6stwem po
wstmia ognia, przy użyciu co najmniej 1Izech 
atestowanych środków chemicznych. -Liczy
my na to, że po tych wbiegach kościół bętJzie 
stal kolejne 200 lat - mówi dyrektor muzann 
Walerian Warchałowski. Wszystkiepracebędą 
odby\Vllły się pod nadzorem specjalnie powo
łanej komisji konserwatorskiej. z.demontowa
ne elementy będąpizechowywane w natural
nym środowisku, zgodnie z zaleceniami kon
sawatoIBkimi, do momentu nadajściakolejnej 
transzy pieniędzy, którą muzeum zamierza 
jak najszybciej pozyskać. 

Drewniany kościół od czterech lat nie pełni już funkcji sakralnej. Przejął ją nowy; murowany, widoczny w głębi. 

Drugi etap projektu, na który w tym roku 
zabraknie pieniędzy, ma obejmować za
mknięcie kubatury, czyli złożenie kościoła 
Obecnie budowla jest pokryta blachą, ale 
w skansenie kościół powinien zyskać dach 
z gontu, jak to było w XVIII wieku. Dwa 
pierwsze etapy to koszt 500 - 600 tys. zł. 

W trzecim etapie prace konserwatorskie do
tyczyłyby wyposażenia kościoła i mogły
by być prowadzone już w jego wnętrzu. 
Kosztowałoby to około 400 tys. zł. 

Mieisce iuł iest 
Zabytki arcłńtektury z terenu dawnego 

Księstwa Łowickiego gromadzone są w skan
senie w Maurzycach od końca lat 70. Obec
nie znajdaje się tam ponad 30 obiektów, któ
re zlokalizowane są według planu zakładają
cego ukazanie dwóch układów przestrzen
nych: tzw. ,,starej wsi'', występującej do poł. 
XIX w. oraz ,,nowej wsi" - „ulicówki", po
wszecłmej w II poł. XIX w. Według tych 
założeń usytuowano gospodarstwa (budyn
ki mieszkalne oraz inwentarskie), prezentu
jąc w nich charakterystyczne dla wspomnia
nych okresów wyposażenie wnętrza i spo
soby jego dekoracji. 

Złożenie i przetransportowanie jednonawowego kościoła z Wysokienic 
ma potrwać około miesiąca. 

SI<LEP 
MEBL 
GŁOWNO 
ul. ,Kilińskiego 24 
tel. (042) 719-11-47 
w godz. 9-17, sob. 9-13 

W obrębie ,,starej wsi" znajdują się trzy 
gospodarstwa, ,,nową wieś" reprezentują 
równie'i: trzy. Uzupełnieniem gospodarstw 
w skansenie są przykłady tzw. małej archi
tektury, np. kapliczki przydrożne, a także 
budynki wiejskie: kużnia, karczma, piec chle
bowy, wiatrak. Na szkołę wiejską z okresu 
międzywojennego zaadaptowano chałupę 
z II poł. XIX w. ze Złakowa Borowego. 
W 2002 roku przybyły również budynki 
związ.ane ze strażąpo7.runą: kamienno - ce
glana strażnica ze Złakowa Borowego, bróg. 

Kościółmastanąćw~,,starejwsi",na 
wzniesieniu za wiatrakiem, przy głównym 
szlaku komunikacyjnym i ze wzgl((dów bez
pieczeństwa przeciwpożarowego - przy 
głównym ciągu hydraulicznym. Zgodnie 
z prawidłami historycznymi, stanie w odpo
wiednim położeniu względem zrekonStru
owanej wcześniej wsi. Po jego póStawieniu, 
zrekonstruowany zostanie także plac kościel
ny, czyli cmentarz, a następnie równie'i: ple
bania Po zrekonstruowaniu tego elementu 
wizja wsi łowickiej byłaby niemal zamknięta. 

Gimnazjum w Popowie 

Prawdopodobnie połowę kubatury 
kościoła trzeba będzie wymienić, 
a blaszany dach zastąpić gontem. 

Odlotowy ciuch odpadkowy 
VII obchody Dnia Ziemi w Gimna

zjum w Popowie Łowicz poświęco
ne były gospodarce odpadami. 

roku, oprócz uczniów tam
szego gimnazjum, zgromadzi- · 

ły także młodzie'i: - delegatów 
z gimnazjów powiatu łowickiego, szkół 
podstawowych gminy Łowicz oraz przed
stawicieli władz samorządowych gminy 
i powiatu. Spotkanie w tak szerokim gro
nie było też okazją do rozstrzygnięcia kon
kursów ekologicznych. Gimnazjum było 
bowiem organizatorem dwóch konkursów 
pod patronatem stru:ostwa o tematyce eko
logicznej, zatytułowanych: ,,Dokąd zmie
rzamy'' i ,,z.abawka z cx:lpadka". Ogółem 
w konkursach przyznano 22 równorzędne 
nagrody i kilkanaście wyróżnień. 

Rozstrzygnięty też został konkurs 
dla uczniów szkół podstawowych biorą-

Pokaz mody odpadkowej. 

cych udziałw N Gminnym Konkursie Eko
logiczno-Matematycznym oraz do gimna
zjalistów zmagających się w szkolnym kon
kursie ekologicznym. Z nagrody mogły się 
też cieszyć ~ klasowe biorące udział 
w pokazie mody w ramach szkolnego kon-

kursu ekologicznego „Odlotowy ciuch od
padkowy". Po oryginalnych prezentacjach 
wręczone zostały trzy nagrody - dla klas: -
lIIc; Ile i la z gimnazjwn w Popowie. Strój 
klasy lIIc był na tyle pomysłowy i eleganc-
ki, że otrzymał także nagrodę publiczności, 
którą ufundowała spółka Eko-Serwis zaj
mująca się odbiorem śmieci z gospodarstw 
między innymi wt.ej gminie. Emocjomkon
kursowym towarzyszył także spektakl 
w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Po- L 

powie, poruszający problem gospodarki 
odpadami i racjonalnego zachowania się lu
dzi w stosunku do środowiska 

Wystawa pokonkursowa oraz słodki 
poczęstunek dopełniły całości imprezy, 
którą zorganizowały nauczycielki z Gim
nazjum w Popowie: Ewa Barylska, Boże
na Gołębiewska, Anna Niekraś i Bożena 
Walisiewicz. 

(mak) 

SKLEP 
MEBL 
ŁOWI CZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 

J::~~~~~~bi~i~. tel . . (0~6) 837-33-91 -W/ OFE:RCllE: 'KAfRUNlllSZ.E 11 FllfR~A~!V 
·----~-~-
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391-405. 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne - kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-6111-006. 

Auto-części Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 04&l8J&S0..34, 0691-730-162. 
Absolutnie kuplę całe I rozbite, 
polskle I zachodnie. 
Tel. 046/831--01-29, 0601-317--076. 

Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostaw=, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

Kuplę auta pełnosprawne. 
Tel. 0500-167~0. 

Kuplę każdego Opla po 1992 roku. 
Teł. 0500-167~0. · 

~ aula japońskie. Tel 050&-791..220. 
Absolutnie kupię CC, Uno, Punto, 
Siena, Tico, Nexia, Espero, Lanos 
I Inne. Tel. 0608-409-744. 

Czc<ści: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, 
Golf n -sprzedam. Tel. 0604-56%79. 

Seat Ibiza, 1997 rok, li 'Nlaśclclel 
- spmldam. Teł. 046/837-12~. 

Sprzedam nową przye7.epkę samochodową. 
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198. 

Fiat Uno 1.4, gai; 1995 rok - sprzedam. · 
Tel. 046/832-83-17, 0508-037-817. 

Sprzedam w kredycie VW Transporter, 1998 
rok, 2.4 D, stan bdb oraz Mercedes l 90E 2.3 
benzyna, 1988 rok, stan dobiy i VW GoU: 
1988 rok, 1.8 benzyna, zawieszenie sportowe, 
po remoncie głównym. Tel. 0606-818-288. 

Ford Ka, 1997 rok, lekko uszkod7.0ny 
- ~·Tel. 06fY2-797.Q78. 

Ford F.scort 1.8 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel 0602-17(}.154. 

Kupię wszystkie, uszkod7.0ne, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 

Skrzytlię Polonez.a, po 1992 roku - skupię. 
Tel. 0504-199-580. 

Kupię każ.dy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, 
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-882. 

Avia DMC 6 t, ładowność 2,5 t, 1997 
rok, Izoterma, stan dobry - splZlldam. 
GS Nieborów, teł. 060~ne. 

Fiat Tipo 1.4, 1992 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0508-083-757. 

Koncesjonowane złomowanie pojazdów, 
możliwość odbioru. Skup samochodów 
osobowych, dosł{lwczych, ciężarowych. 
Naprawy samochodu Star i innych, części 
podzespoły. :zduny, tel. 0602-123-360. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0602-895-480. 

CC 700, 1997 rok, czerwone, stan techniczny 
bdb, przebieg 81 OOO km, ce1'll do uzgodnie
nia - sprzedam. Tel. 0605-961.(,68 po 15.00. 

Fiat Ducato Maxi, I 99 I rok - sprzedam. 
Tel. 0889-009-729. 

Seicento, XIl 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-33-37. 

Fiat 126p Elx, 1997 rok, sian bdb - sprzedam. 
Tel. 0607-316-915. 

Fiat Tipo 1.4, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-31-05. 

Peugeot 806, 7-osób, 1996 rok 
- splZlldam. Tel. 0507--046-414. 

Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605-948-75 I. 

Skoda Favorit l .3 - pilnie sprzedam. 
Tel. 0506-638-156. 

Toyota Celica i.O GTi 160 kM, I 993 rok, 
po tuningu, ABS, klimatyzacja, immobilizer, 
180000 km, alufelgi 16", el. Szyby i lusterka, 
szyberdach, sportowy wydech, nowe spor
towe zawieszenie, stumienica, 3 oryginalne 
magnetyzery, alarm, 6500 zł - tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 

Ford Fiesta, 1991 rok, szary - sprzedam. 
Tel. 0603-946-018. 

Fiat Bravo 1.4, gai; I 996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-15-33 po 20.00. 

BMW 316, gaz, stan bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0505-728-221. 

Fiat Uno 0.9, gaz, 2000 rok, bezwypadkowy, 
garażowany, kola zimowe, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0694.Q61-509. 

Daewoo Matiz, 1999 rok, zielony metalik, 
I właścicie~ wersja life, sian bdb, cena 7600 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-857-410. 

Tico, 1998 rok, srebrny metalik, I właściciel, 
blokada skrzyni, sian bdb, cena 4500 zł 
- sprzedam. Tel. 0696-941-205. 

Fiat 126 e~ I 996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0513-16(}.551. 

Łada Samara, I 99 I rok - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1991 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel 0605-535-396. 

Fiat Seicento 900, 1999 rok, morski rneta,lik, 
immobilizer - sprzedam. Tel 0692.Q39-555. 

Fiat Siena I .6 I 6Y, szary metalik, wspomaga
nie kierownicy, I x podus7.ka, centralny 
zamek, alarm - sprzedam. Tel. 0692.Q39-555. 

Fiat Albea 12 I 6V gaz, 2003 rok, 21500 zł Daewoo Tico, I 998 rok, srebrne, przebieg 
- sprzedam. Tel. 0661-15(}.270. 86000 km, I właścicie~ sian bdb, cena 5400 :d 

· Seicento 900 gaz, 2002 rok, zielony metalik,. - sprzedam. Tel. 0500-026-84 I. 
. I wlaścicie~ bezwypadkowy - sprzedam. 

Fiat Seicento 0.9, 2000 rok, b+g, granatowy 
metalik, cena 8900 zł; Fiat Seirento 0.9, 
1999 rok, b+g, srCbmy metalik, cena 7800 zł 
-sprzedam. Tel 046/863-06-10, 0506--078-689. 

Opel Vectr.i 1.6 16Y, rok w kraju, 1996 rok, 
bogate wyposa2.enie, alufelgi, książka 
serwisowa - sprzedam. Tel. 0509-019-916. 

Opel Corsa I.O, 2003 rok, gaz, zakupiony 
w salonie 2004 roku, 3-drzwiowy, I 9800 zł 
- sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0509-732.Q02. 

Seat Cordoba 1.6, 1999 rok, bogate wyposa
żenie, 13800 zł - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0501-715-609. 

Opel Astra combi 1.4, I 999 rok, I 0900 zł, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 06fY2-367-765. 

Opel z.atira 1.8 I 6V, I 999 rok, pełne wyposa
żenie z klimą, 24800 :d - sprzedam lub zamie
nię na tańszy. Tel. 0501-701-154. 

Seat Ibiza 1.4, vn 2001 rok, gai., 5-0rzwiowy, 
bezwypadkowy, I wla5cicie~ 19800 zł - sprze
dam lub zamieni'( m Ciixjuecento, Uno, Seicm
to, Ttco, Matiz lub irmy. Tel 046'834-81-14. 

Ford F.scort combi 1.6, 2000 rok, 12700 zł 
- sprzedam lub zamieni'( na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Toyota Corolla 1.4, 200 I rok, 5-<hzwiowa, 
n właściciel, 19500 :1'l - spmxJam tub w ruz.li
czmiu m>g1< ~tańszy. Tel 06fY2-'367-765. 

Peugeot 206 I.I, 2000 rok, 13800 zł, 
3-<lrzwiowy, n właściciel - sprzedam 

Autokasacja - zaświadczenia. 
Tel. 0667-200-166, 0888-492-818. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy - kuplę. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-006. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0005"845-772. 

Audi 80 B3, turbo diesel 1.6, 1991 rok, central
ny zamek, alufelgi, bak, buda z osirobusu, 
silnik StBr 200 - spm:dam. Tel 04&'813-17-37. 

Auta bezwypadkowe, całe, uszkodwne. 
Tel. 0509-228-325. 

Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-1C)Oq74. 

CC 900, I 99611997 rok, biały, przebieg 
70 tys„ cena 4000 zł - sprzedam. 
Tel. 0602-485.Q93. 

' Cinquecento 900, I 996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Cinquecento 700, I 998 rok, stan bdb, 
przebieg 55 tys. km - sprzedam. 
Tel. 046/814-02-34, 0663.Q94-548. 

Citroon C-15 1.7 D, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-626-200: 

Części do: Mazda 323, 1992 rok, 1988 rok, 
Golf l, Il, Favorit Tel. 0886-955-520. 

126p, 1996 rok, 85 tys. km - tanio sprzedam. Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. Bełchów. Tel. 0668-445-178. 
Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, czerwony, 
przebieg 87000 km, stan bdb, cena 4500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

lub ewentualnie zamienię na tańszy. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gai; cena 10700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany m l 26p, 
Cinquecento, Poloneza tub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Tel. 0502-268-513. Tel. 0604-102-385. Skoda Octavia 1.6, I 998 rok, granatowy 
metalik, klimatyzacja, elektryka, bezwypad
kowy, salonowy. Tel. 0668-445-178. 

Tel. 0501-715-609. Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię. 
Ford Transit 2.0 + gai; 1987 rok - sprzedam 
lub zamienię. Tel. 0885-428-007. 

126p el, 1997 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0609-855-321. 

Ford Mondeo combi 1.8 TO, 1995/1996 rok, 
?l"lbanY, 10000 :d-sp:zOOarn. Tel 0601-283-548. 

. ·- Łada Samara 1.5 - <:7.ęOCi (silnik, slazynia 
i inne). Tel. 0691-033-727. 

WI T4, 1992 rok, 2.5 O, &osobowy 
+ sklzynia - &plZl!dam. Tel 0604-078-664. 
OpelAstracombi 1.416V,XU 1998rok,ciem
no zielony metalik, 147 tys. km, wspomaga
nie kierownicy, ABS, poduszka powietJzna, 
zadbany - sprzedam. Tel 0663-592-437. 

Renault lagW13, XI 2001 rok, 81 tys. km, zie
leń migdałowa-sprzedam. Tel. 0601-843-435. 

Ford Transit 2.5 O, 1996.11997 rok, 
kupiony w salonie w kraju, faktura 
VAT - sprzedam. Tel. ~17--017. 

Opel Combo 1.7 D, 1995 rok• sprzedam. 
Tel. 046/837-15-74. 

P=at B5 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, ~. 
cwwony, stan bdb, 9800 :d - sprzedam. 
Tel. 046/837-88- I 2. 

C~: Citroen A.X. BMW 316, Audi 80, 
Fiat Bravo, Opel Omega, Kadett, Moskwicz, 
Polonez, Daf; \błvo 340, 3(J(), Miaa 
- sprzedam. Tel. 0509-428-678. 

Daewoo Tico, 1998 rok, stan dobl)' 
- sprzedam. Tel. 046'837-71-53. · 

lada Samara ł.3-sprzedam. Tel. 0503.Q54-884. 

Cinquecento 700 \.lin Uniwersalny, 1997 rok, 
fuktura VAT - sprzedam. Tel. 0602-3fi6.564. 

Renault Laguna 1.8, 19'J4 rok, niebieski me
lalik, 10500 :d - sprzedam. Tel. 088(}. 143-159. 

Daewoo Lanos 1.5, 1999 rok, biały, 9000 :d 
- sprzedam. Tel 046837-03-22, 0607-343-336. 

Ford Transit, 1987 rok - sprzedam. 
Tel 0509-706-807. 

Fiat Tempra 1.6, 1992 rok, benzyna, gaz 
do remonw - sprzedam. Tel. 0693-598-059. 

- Polonez Caro Plus GS! 1.6, 1998 rok 
- spi1'.edam. Tel. 0889-148-570. 

lico, 1999 rok-sprzedam. Tel. 0660-686-837. 

Fiat l26p, 1987 rok, po remoncie - sprzedam. 
Tel. 0608-475-413. 

Łada Samara 1.3, 1989 rok, 72 tys. km, · 
sian idealny - sprzedam. Tel. 0668-807-104. 

Żuk, gaz - sprzedam. Tel 046/837-32-82. 

Sprzedam silnik l.eyland SC107, ze skrzynią 
> biegów lub bez. Tel. 046/838-27-58, 

0605-746-932. 

126p El, 1995 rok, zielony, 1 właścicie~ 
sian dobry - sprzedam. Tel. 0601-715-789. 

ópel ~ 2.5 TD, 1995 rok, 188 tys. km, 
zielony metalik, pełne.wyposażenie, 14000 :d 
(do uzgodnienia)-spm:dam. Tel. 0691-573-337. 

Sprzedam skrzynię biegów Seicento 900. 
Tel. 0604-643-080. 

Fiat Uno, gai; 1996 rok, 3-<lrzwiowy, 
czerwony, bezwypadkowy, 4600 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-5ll-414. 

Daewoo Lanos, 1998 rok, gaz, Sedan, salooo
wy, bogato wyposa:inny, bezwypadkowy, ide
alny, 9800 :d - sprzedam. Tel 0603-5ll-414. 

VW Vento, 1993/1994 rok, gaz, salonowy, 
bezwypadkowy, bogato wyposażony, ideal
ny, 10300 zł - sprzedam. Tel. 0603-511-414. 

'"iqissan SW10y 1.4, gai; 1992 rok, 5-<lrzwio
wy, grafitowy, zadbany, 4900 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

Toyota Yaris, 2001 rok. Tel. 0601-147.Q55. 

CC 700, I 996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27. 

Fiat Panda, 2003/2004 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-82-88, 0692-975-632. . 

Mercedes 914, 1997 rok do pm!WOZU 
, -tywca, przyczepkę Bachman 

do przewozu koni - sprzedam. 
Tel. 04&'838-79-$5 wieczonlm. 

Sp!7.Cdam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0603-332-651. 

Mercedes dostawczy, diesel, 5 t, wspomaga
nie, lakometr, kompresor, sian bdb, pracz cały 
czas g;uażowany, bez wywrotki, skrzynia 4 m 
dl. z-możliwością zało7,enia plandeki, 6000 zł 
- sp!ZC\laJJI. J;el. 046'837-~8-!?6· , '· 
CC 700, 1995 mc-!p'mlam. TeHl605-370-071. 

Części do Forda Mondeo, 1993-2000 rok. 
Tel. 0509-791-220. 

Mercedes 190 1.9 diesel, 1987 rok, centralny 
zamek, wspomaianie, elektryczne lusterko 
- sprzedam. Tel. 0888-377.QOS. 

Fiat Punto Il, 2000 rok, po wypadku 
- sprzedam. Tel. 0667-115-463. 

.Escort 1.3 CL, 1997 rok, 107 tys. km 
- sprzedam. Tel. 046'837-27-05 po 16.00. 

Opel Astra I .4, I 994 rok, benzyna, gaz 
- sprzedam. Tel. 060(}.818-296. 

Ma7.da 323F, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-354-191. 

VOivo 440 1.7, gaz, 1991 rok - sprzedam. 
Łowicz. Tel. 0880.Q51-700. 

Nissan Primera, I 995 rok, l.6 l 6V, gai; 
lekko uszkod7.0ny. Tel. 0660-716-137. 

126p, 1999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602.Qt5-126. 

Citroon BX, 1.9, 1990 rok, benzyna+ gaz. 
Tel. 06fY2.Ql5-126. 

BMW 316, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0691.QZl-098. 

Fiat 126p, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-492.Q78. 

Wyjazdy do Niemiec z klientami po auta 
Tel. 0504-065-348, 0888-30(}.550. 

Polonez Truck, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27. 

Opel Astra, 1996 rok - sprzedmn 
tanio. Tel. 0604-657-609 po 18.00. 
Skoda Favorit, 3000 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-657-609 po 18.00. 

Nissan NX 100, 1993 rok, zdejmowany dach 
- sprzedam. Tel 06fY2-123-360. 

Alufelgi z oponami, 16", bardzo ładne 
- sprzedam. Tel. 06fY2-743-012. 

BMW 520i, I 999 rok, pełne wyposaUnie 
bez nawigacji, 35000 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 06fY2.Q73-l 81. 

Sprzedaż przyczep samochodowych. 
Tel. 0698-411-715. 

126p elx, 1997 rok, 55 tys. km - sprzedam. 
Tel. 046/837-45-82, 0663-491-167. 

Kupię domek blisko Łowicza. 
Tel. 0608-433-156. 

Punto I.I, 1997 rok, zielony, 3-<lrzwiowy, 
bezwypadkowy, salnnowy. Tel. 0606-395-256. 

Uno I.O, gai; 2001 rok, czerwony, 5-<lrzwio
wy, bezwypadkowy. Tel. 0606-395-256. 

Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998 rok, zielony, 
I właściciel, bezwypadkowy, zadbany. 
Tel. 0606-395-256. 

Sprzedam alufelgi do Mercedesa, 15, 16. 
Tel. 0693-824-724. 

Kupi<(: zawieszenie przednie do Żuka, 
w dobrym stanie; błotnik prawy do Wrusza
wy, progi z nadkolami. Tel. 0503-968-861. 

Toyota Carina diese~ 1986 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-59- I 9. 

Ford Focus I .6, I 999/2000 rok, bordowy 
metalik, krajowy, seiwisowany, 5-drzwiowy, 
85 tys. km, wspomaganie kierownicy, ABS, 
elektryczne szyby, 2 poduszki powietrzne, 
radiomagnetofon ze sterowaniem przy kierow
nicy, tapicerka welurowa, opony zimowe, 
21000 zł. Tel. 0605-233-833. 

Sprzedam seryjne obręcze z oponami 175x65 
Rl4 do Hondy Civic. Tel. 0660-967-160. 

Daewoo Tico 1996 rok, stan bdb, garażowa
ny - sprzedam. Tel. 0505-701-044. 

CC700 I 998 rok, 1 właściciel - sprzedam. 
Tel. 0665-239-418. 

Polonez Atu, 2000 rok, gaz, biały, rozbity 
prawy przód - sprzedam. Tel 06fY2.Q95-771. 

Fiat Siena 1.6 16Y, 1998 rok-sprzedam tanio. 
Tel. 0698-417-557. 

Ford Mondeo comb~ Gbia, 1.8 TD, 1996 rok, 
9 m<:y w kraju, 12500 zł. Tel 0608-755-881. 

VW Polo 1.4, 1998/1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-057-366, 046/831-81-22. 

Żuk, blaslak, 1980 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 060(}.215-465. 

Sprzedam przyczepę Sam. Tel. 046'838-56-74. 

Fiat 126p, l 988 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-56-74. 

OSP Reczyce sprzedam nadbudoWC( samocho
du Star 244, typu MSW, okratowany z wypo
sażeniem. Tel. 0607-327-748, Reczyce 20. 

Seicento 2001 rok + gaz - okazyjnie 
sprzedam. Tel. 0886-804-229. 

Sprzedam felgi aluminiowe 13 i kola 14. 
Tel. 0608-409-744. 

Fiat I 26 e~ 1996 rok, I właściciel, granatowy 
- sprzedam. Tel. 0503.Q02-454. 

Daewoo Tico, 1997 rok, instalacja gazowa, 
elektryczne szyby, centralny zamek, autoalann, 
cena 4600 zł, komplet opon letnich + zimowe 
- sprzedam. Tel 0511-487-994. 

Ford Escort, I 996 rok, gai; czerwony, 
3-<lrzwiowy, centralny zamek, alufelgi, 
cena 4800 zł - sprzedam. Tel. 0692-823-591. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, I wlaścicie4 
niebieski metalik, bezwypadkowy, cena 
7400 zł - sprzedam. Tel. 0501-419-497. 

Opel Astra combi 1.7 TD, 1997 rok 
- sprzedam. Tel. 0509-912-471. 

Toyota Corolla 1.8 D, l 992 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-179-112. 

CC 700, xn 1994 rok, zielony metalik 
- sprzedam. Tel. 0607-992-168. 

Seicento - kupię. Teł. 0501.Q3-233. 

Cinquecenlo - """- Tel 0500-420-702. 
Tico - kupię. Tel 050M20-702. 
Punto - kuplę. Tel 0501-623-233. 
Opel Vectra 1.8, gaz, I 992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-82-56. 

Sp!7.Cdam przyczep; kempingową 
Hobby 425, stan idealny. Tel. 0888-310-631. 

Fiat Tipo 1.4, 1993 rok, cena 3900 zł, gaz 
+ hak, n właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/838-31.(,9, 0505-536-612. 

Opel Vectra 1.6 + gaz - sprzedam. 
Tel. 0505-027-256. 

Sp!7.Cdam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0692-447-493 po I 7.00. 

Fiat Punto I.I, 1998 rok, niebieski metalik, 
5-drzwi, cena 8800 :d - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Hooda Civic 1.5 l6V, 1992 rok, Sedan, 
bordowy metalik, cena 6200 :d - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Opel Omega 2.0 16Y, 1994 rok, gaz, sekweo
cyjny, kolor szary metalik, Sedan, cena I 
8800 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Ford Mondeo 1.8, 1997 rok, bezwypadko- Tel. 0606-436-231. 
wy, 12900 :1'l - sprzedam. Tel. 0609-071-765. °""""' LllXJs Sedan-~ Tel 0694-216417. 
Renault Megane combi 1.4 16V, 2001 rok, 
bezwypadkowa, I właścicie~ I 6700 :d - sprze
dam lub zamienię na tańszy. Tel. 06fY2-367-765. 

Renault Laguna combi 1.8, I 997 rok, bogate 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0501-715-609. 

Opel Corsa I.O, 1999 rok, gaz, 5-drzwiowa, 
bezwypadkowa, n właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/835-33-08. 

Opel Vectra 1.7 TO, 1994 rok, 22rejestrowa
ny w Polsce - sprzedam. Tel. 060(}.214-972. 

Volkswagen Golf II, 1.6 GID interkuler, 
1991 rok, klimatyzacja, elektryka. - sprzedam. 
Tel. 0604-714-409. 

Fiat l 26, 1994 rok, przegląd i OC opłacone 
sprzedam. Tel. 0603-451-221. 

VW Passat 1.8 z gazem, 1998 rok, :zadbany -
- okazY.jnie. Tel. 0421719-17-85, 0692-815-186. 

Fiat Stilo 1.9 ITD, 2002 rok, super wyposai.e
nie, okazyjnie - sprzedam. 
Tel. 042/719-17-85, 0602-815-186. 

Kuplę Punto, Sienę, Brava, Felicję 
- zdecydowanie. Tel. 0421719-20-n, 
0604-392-876. 

Corsa 12 l, 1995 rok - sprzedam. 
Tel.. 0665-739-053. 

Opel Calibra 2.0, I 992 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0507-176-449. 

Sprzedam przyczepkę samochodową typ 
Z.P.H.U. „Rydwan". Tel. 042/719-26-70, 
0691-863-492. 

Golfall l.6diesel, 1992rok,możebyćzu<rzlco
dronym silnikiem - kupię. Tel 0505-609-224 
wiecmrem. 

Polooez Trucie 1.9 D, 1997 rok, I właściciel 
-sprzedam. Tel. 042/719-17-90, 06fY2-S68-878. 

AOOi A4, Opel Astra Il combi TD - sprzedam. 
Tel. 0502-423.(,77. 

Opel Astra, 1994 rok, ABS, calllalny zamek, 
wspomaganie kierownicy, wellll'Owa tapicer
ka, elektryczne lusterka - sprzedam. 
Tel. 0504-156-230. 

Sprzedam silnik SW400. Tel. 0502-473-091. 

Ford Escort 1.6, I 990 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0504-988-989. 

Fiat Panda I.I, 2003 rok, 1 właściciel, z salo
nu, kolor seledynowy, sian jak nowy, 17 tys. 
przebiegu - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Ford Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 
3-<lrzwiowy, srebrny, 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 

Ford F.scort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484.Q5 I . 

Ford Fiesta l.l, I 990 rok, benzyna + gai; 
sian dobry - sprzedam. Tel. 0661-162-575. 

Ford Focus Sedan, 2004 rok, bogato 
wyposażony, cena 3 I OOO zł - sprzedam. 
Tel. 0601-358-337. 

Ford Mondeo 1.8 16Y, 1997 rok, zadbana 
- sprzedam. Tel. 0609-071-765. 

Jeep Grand Cherokee Ladero, 2003 rok, 
bogate wyposażenie, cena 63000 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-358-337. 

Lanos I 500, I 998 rok + gaz, czerwony, 6 tys. 
km przebiegu, stan idealny, bezwypadkowy, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0505-404-465. 

Lanos, I 998 rok, granat metalik, Sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz - tanio 
sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
wszystkie maiki, Puszr:za Mariańska, ul. ~ 
cjowa 86. Tel. 046831-84-39, 0501-461-936. 

Opel Astra combi I. 7 D, I 992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-84.Ql, 0603-099-751. 

Opel Astra, 1997'2000 rok - kupi<(. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lala w kraju, 
gai:aWwany - sprzedam. Tel 0500-262-867. 

Opel Kadett s.mi po wypaclaJ 100 do 2bJI.>. 
wania-~ Tel. 0607-122-424. 

Opel Vectra 1.8 Sedan, 1993 rok, benzyna 
+ gai; stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/835-22-23 po 18.00. 

Opel Vectra, xn 1999 rok, cena 18600 :d 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Polonez 1.6 benzyna, 1994 rok - sprzedam 
tanio. Tel. 046/831-21-25. 

Polonez 1500, 1987 rok, sian dobry 
- sprzedam. Tel. 046'815-78-14. 

Vectra B 1.6 16V +gaz, 1996 rok, zielony Polonez Caro 1.5, 1992 rok, stan bdb 
metalik, Sedan-sprzedam. Te~ 06fY2-494-810. - sprzedam. Tel. 046'837-74-48. 

Opel Astra 1.6, 1993 rok. niebieski metalik, 
5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 
szyberdach, hak, halogeny, sprowadzony, 
cena 4600 :d - sprzedam. Tel. 0604-991'-296. 

I 

Ford Escort 1.4, 1997 rok; Mercedes 308, 
1995 rok, kontener pocztowy - sprzedam. 
Tel. 046/838-37-24. 

Polonez Atu Plus, 1997 rok+ gaz - sprzedam. 
Tel. 0513-149-346. 

Opel Corsa 1.4, 1997 rok, niebieski 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Fiat 126 e4 1996 rok, sian bdb - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Opel Vectra 1.7 D, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0461838-63-43. 

Truck, 1992 rok, gaz - sprzedam niedrogo. 
Tel. 046/838-69-55. 

Lanos 1.5, gaz, 1997/1998 rok, bezwypad
kowy, n właścicie~ batcbback - sprzedam 
Tel. 046/838-61-01, 0513-906-523. 

Golf IV 2.0 benzyna, 2000 rok, srebrny 
- sprzedam. Tel 0609-491-588. 

CC 700, I 997 rok, zielony, sian bdb 
- sprzedam. Tel. 046'838-56-50. 

Fiat Siena, gaz, 1998 rok - sp2edam. 
Tel 0608.Q28-969, 046/839-66-02 wieczorem. 

Renault Clio 3, 200 l rok, silnik I 2, granato
wy, 4 poduszki, 3-<lrzwiowy, cena 16100 zł 
- sprzedam. Sochaczew. Tel 0501-748-601. 

Fiat I 26 elx, I 998 rÓk, stan bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0665-737-446. 

Polonez Truck 1.90, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-074-953. 

Seicento 2000 rok, 8000 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-038-645. 

Skoda Favorit, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0501-067-768. 

Kupię Seicento, gaz, 2002-2003 rok. 
Tel. 0502-874-759. 

VW Polo 1.4 16Y, 2000 rok, szara perła, cen
tralny zamek, auto-alann, alufelgi, 5-<lrzwio
wy, właściciel niepalący, garażowany 
+ opony zimowe, stan bdb - sprzedam._ 
Tel. 0501-541-206, 046/838-17-76. 

Polonez Caro, benzyna+ gai; 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0696-864-558. 

Aula bezwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 

Ford Escort combi 1.8 TOI, 1996 rok, 2xpp, 
ABS, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
hak, 2'arejestrowany, cena 7900 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-991-296. 

Fiat Patio Weekend 1.6 l6Y, 1999 rok, srebr
ny metalik, gaz, bogate wyposażenie, stan 
idealny - sprzedam. Tel. 0606-49(}.95 l. 

Fiat Siena 1.6 l6V, 1998 rok, srebrny metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0606-49(}.951. 

Seat lbi2a I .4 l6Y, 200Y2001 rok, gJlllla1 meła
lik, ABS, pp, wspomaganie kierownicy, radio, 
stan idealny - sirzedam. Tel. 0889-860-034. 

Fiat CC 900, 200 I rok, bardzo mocno uszko-

Części do Robura, silnik do Żuka. 
Tel. 0504-047-563. 

Seicento, 1999 rok, I właściciel, 5 I tys. 
przebieg, serwisowany. Tel. 0692-387-028. 

Renault Laguna 2.0, gai; stan bdb, 
bdb wyposaUnie. Tel. 0607-055-738. 

HL St, wywrot, D.47, 41, wywrot - sprzedam. 
Tel. 0601-169-682, 042/719-58-14. 

Punto I.I, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

Punto I .2 SX, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 

d7.ony przód - sprzedam. Tel. 0889-860-034. Siena 1.4, 1998 rok, gaz - sprzedam 

Renault Laguna 1.8, 199611997 rok, central
ny zamek, elektryczne szyby, poduszki 
- sprzedam. Tel. 0698-565-005. 

Fiat Punto O ELX, 2000 rok, przebieg 
73000 km, stan bdb, srebrny metalik 
- sprzedam. Tel. 046'838-64-35 po 18.00. 

Tel. 042/719-2(}.77, 0604-~92-876. 

Golf ID 1.8, 1992 rok, benzyna, 3-<lrzwiowy, 
8500 - sprzedam. Tel. 0502-368-596. 

ŻUk At l I, benzyna+ gai; I właścicie4 
1994/1995 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 04217 I (}.88-26. 

Polonez Truck 1.6 gaz, 1995 rok, cena 
1900 zł - sprzedam. Tel. 0510-051-321. 
Punto I.I, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik -.sprzedam. Tel. 0509-732.Q02. 

Punto, 5-<lrzwiowe - kupi'(. Tel. 0606-472-251. 

Renault Clio 1.4, 1999 rok, kolor granat 
- sprzedam. Tel. 0509--075-301. 

Renault Clio, XI 2003 rok, uszkodwny 
- sprzedam. Tel. 0503-09-88-12. 

Seat Ibiza, I 994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0694-479-498. 

Silnik do VW LT-28 bez ospizętu- sp=dam. 
Tel.0503-695-442. 

Star 200 EL, 1996 rok - sprzedam w całości 
lub na podzespoły lub wymienię na osobo
wy oraz <:7.ęOCi i jplwozia do Star 200. 
Tel. 0603-061-526. 

Star 200 po naprawie głównej - sprzedam. 
Tel. 0507-589-575. 

VW Polo I.O + gaz, 1987 rok, stan dobry 
Forda Fiesta 1.4, gaz, 1991 rok, srebrny meta- - sprzedam. Tel. 046'837-87.Q2, 
lik, alarm, rentralny zamek, szyberdach, alufel- 0503-8 I 8-177. 

Fiat Tempra 2.0i, combi, gai; 1993 rok, 
2'arejestrowany - sprzedam. 

Ford Mondeo 1.8, 1995 rok, pełna elekttyka, Toyota Corolla 1.4 VVf-l, 2001 rok, złoty 
stan bdb, bordo perła, zartjestrowana, opłaco- metalik, cena 21000 zł - sprzedam lub zamie-

gi, cena 3900 :d - sprzedam. Tel. 0698-565-005. 

Tico, I 996 rok, sian idealny - sprzedam. 
Tel. 066(}.680-306. -

Ford F.scort 1.6 gai; 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-089-834'.. 

Fiat I 26p, 1995 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 0698-584-316. 

Polonez Truck, 1997 rok, składak, gaz 
- sprzedam. Tel. 0606-395-168. 

Opel Corsa 1.7 diese~ 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-62-12. 

Polooez Atu Plus, gaz, I 997 rok, uszkodzo
ny przód - sprzedam Tel 0505-105-726. 

Opel Vectra 1.7 diesel, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-36-66. 

Sprzedam przyczepkę. Tel. 0661-595-49 I. 

Uno 900, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-94~-202. , 
---'-'-"-1 I t l ~ I 

CC 900, 1993 me- sp:zOOarn. 11:1. 6501-340-948. 

Tel. 042/719-2(}.77, 0604-392-876. na, cena 8500 - sprzedam. Tel. 0421719-7(}.53. nię na tańszy. Tel. 0602-367-765. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBN\'CH DO „NŁ":' . KWIACIARNIA .lKEBANA" NA łłĄROŻNIKU NOWEGO RYNKU I Ul.KOZIEJ; 
•KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NĄ Ul. STANISł.ĄWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 • PUNl<T SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA Ul. ŁĘCZVCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACH 1 l'llEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACł.ER W BOBROWNIKACH;' • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZł; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • Sl<LEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWA.LCZVKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO WŁ YSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻfflE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚĆIELNYłll; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWJE; • SKLEP P. SOKAł.SKIE.J W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W &RODNYM JóZEFOW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH 
Sl'ARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. ORAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE PŁO.; • SKLEP 
.u MICHAŁA" P. WRZESINSKIEGO W OSMOLINJE, UL. RYNEK 1; • PPH .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; • SKLEP ,,ABC„." P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KQŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; • SKL~P P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; a SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMlfflE 448; • SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. Pt.OCKIEJ 46148; • SKLEP 
WIELOBRANŻOWY P. MAŁ.GORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 1.2; • SKLEP WIEL08RANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA OOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2.4; 
• SKLEP łPO~ZO-MłĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANżOWY W GŁOWNIE, Ul. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; 11 KIOSK PRZEMYSŁO· 
WY W STRYKOWfE ł>U.C ~l~EG0..2;_. Sl<LEI! z.AR.l'..SPOtvwCZO..PRZEM"tk.OWYMI W $TIJYgO;włE, STARY RYNl!K, 
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Volkswagen Bora 1.6, 1999 rok, benzyna 
+ gaz - sprzedam. Tel 0888-445-679. 

Volkswagen Cordoba 1.6, 1999 rok, wypo
sażony - sprzedam lub ewentualnie zamienię 
na Seicento, Uno, Cinquecento. 

Sprzedam garaż metalowy 
o wym. 2x2x4m., cena 1000 zł. 
Tel. 0880-918434. 

Wynajm; garaż, ul.~ ia lIIY.inia. 
Tel Q880.441-890, 046/837-72-83 wieczorem. 

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Łódź 
Oddział Piotrków Trybunalski oraz Kierownik Filii w Łowie u 

$kładają serdecznie podt.iękowanja 

"Tam, gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, 
a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości" 

. ŚW.Augustyn 
Tel. 0501-715-609. 

VW Passat 1.6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 

VW Transporter 2.4 D, 1991 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Zapraszam do wspólnego gara7.owania 
na os. Bratkowice. Tel. 046/837-74-%, 
0608-111-459. 

Sprzedam garaż własnościowy z wykupio
nym gruntem, os. Swoboda, Głowno. 

PRACOWNIKOM Z _,,,Iii~ łlJCMNf „ 
ŻUk blaszak D, 1994 rok, cena 2000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/815-80-91. 

MOTOROWE 

Tel. 0421259-14-67 po 20.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

~~~~2~ku~~n~~z~ HELENIE i JANOWI 
dla kierowców karetek pogotowia w; ~~•zu .MlAZl(OM .z KtJcknerlti 

Skutery używane 50, 150, ceny od 1500 zł. 
Tel. 0502-259-435. 

Sprzedam Hondę Transapl 600, 1994 rok, stan 
bdb, ) 0000 zł do uzgodnienia. 
Tel. 0503-103-338. 

Sprzedam motocykle MZ TS250, ETZ 251, 
stan dobiy. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam motoiynkę. Tel. 0608-475-473. 

Sprzedam skuter Simson SRSO, 1989 rok. 
Tel. 0601-858-046. 

Yamaba Virago 750, świeżo sprowadzona, 
zarejestrowana, stan bardzo dobiy, pełne 
wyposa7.enie, po wymianie opon, oltju świec 
- sprzedam. Tel. 046/837-90-82. 

Simson 451 Enduro - sprzedam. 
Tel. 0508-707-072. 

Sprzedam Jawa 350. Tel. 0698-085-003. 

Sprzedam skuter Aprilia SR50, 1998 rok. 
Tel. 0696-840-127. 

Sprzedam motoiynkę. Tel. 046/838-34-70. 

Sprzedam Ogarka 200. Tel. 046/838-65-95. 

Sprzedam skuter Piaggio Gilera, stan ideal
ny. Tel. 0509-171-283. 

Simson SSI, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-976-234. 

Działka rekreacyjna, Mysiaków nad rzeką. 
Tel. 0665-759-204. 

Dom mieszkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 0241277-61-24. 

Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 

Działka budowlana 11 OO mkw. na obrze:iacb 
Łowicza - piękne położenie. 
Tel. 0502-278-760. 

Spu.edain lub zamienię M-5, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-64-55. 

Spu.edain mieszkanie 58 mkw„ 
ul. Bolimowska Tel. 0691-576-609. 

Sprzedam działkę budowlaną 1600 mkw„ 
-Łowicz. Tel. 0695-540-915. 

Duża posiadłość l, 7 ha, okolice Domanie
wic. Tel. 0501-231-510. 

Dom i budynki gospodarcze + ok. 3 ha ziemi. 
Bednary. Tel. 0506-177-5%. 

Sprzedam działkę pow. 4(,00 mkw„ Il!. Armii 
Krajowej (pod lasem). Tel. 0509--099-965. 

72 mkw„ IV piętro i garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 

Sprzedam 1,80 ha łąki nad Bzwą 
Tel. 0691-715-496. 

Wynajll'lę lub sprzedam domek w LowiC2ll. 
Simsona w częściach, z dokumentami, cena Tel. 022/842-20-86, 0604-262-222. 
450 zł - sprzedam. Tel. 0888-285-186. Zamienię 38 mkw„ os. 11raczew na większe. 
KupięslarymotocykJWFM,SHL, WSK,Jawa, Tel. 0608-372-976. 
MZ, inne - stan obojętny. Tel. 046/832-25-83. Dom, blisko Łowi= - sprzedam. 

Sprzedam motorower Chart 210, 
:zarejesb'owany. Tel. 0603-345-118. 

GARAżE 
Garaż do wynajęcia na Góibch. 
Tel. 0602-192-572. 

Garaż do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-05-63. 

Spu.edain garaż, Łowicz, os. Bratkowice. 
Tel. 0606-103-430. 

Tel. 0697-580-227. 

Działka rolna 3000 mkw. 
Tel. 046/830-99-70. 

Sprzedam 3 pokoje, 60 mkw„ cegła 
lub zamienię na domek jednorodzinny. 
Tel. 0604-627-662. 

Budynek mieszkalny i gospodarczy + garaże, 
działka 20 arów, na uboczu. Piob'owice 15. 
Tel. 046/838-39-97. 

Sprzedam dziatki usługowo-budowlane. 
Stnelcew (ia C7.erwoną Górą). 
Tel 046/837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 53 mkw. 
w LowiC2ll. Tel. 0503-909-387. 

Mieszkanie 75 mkw„ cegła, bloki, 
przy ul.' Bolimowskiej, + garaż.. 
Tel. 046/837.._20, 0601-214404 
po 19.00. 

mm 

Sprzedam kawalerkę, os. Starzyńskiego. 
Tel. 046/837-89-47. 

Sprzedam 84 mkw.~ cegła, ul. Bolimowska 
Tel. 0668-314-253. 

2 ha ziemi w Bocheniu. Tel. 0605-370-071. 

Sprzedam dom w Łowiczu. 
Spu.edain w Łowiczu dom z garaż.em i działką Tel. 0607-096-765. 
960 mkw. Tel. 046/837-05-15 po 16.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 1500 mkw„ 
os. Mysłaków. Tel. 046/837-69-33. 

Sprzedam 5,60 ha ziemi. Tel. 046/838-57-39. 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw„ 
- os. Bratkowice, IV pięb'o, 75000 zł. 

Tel. 046/837-01-84. 

Sprzedam dom drewniany. Tel. 0511478-184. 

Sprzedam ogródek działkowy z drewnianą 
altanką przy ul. Sochaczewskiej. 
Tel. 0506-998-199, 0461837-36-35. 

Dom w Zdunach. Tel. 0604-489-285. 

7,5 ha ziemi. Wicie 43, tel. 0508-126-754. 

Zamienię M-3 (os. Bratkowice) na maty 
domek jednorodzinny, okolice Łowicza. 
Tel. 0606-305-062. 

Pom 220 mkw. + budynek -gospodarczy, 
na działce 1200 mkw. w Sannikach. 
Tel. 0604-798-456. 

Kawalerka w centrum. Tel. 0606-345-252. 

I ha ziemi (w tym działka budowlana), 
Mysłaków. Tel. 046/838-50-58. 

Mieszkanie 48 mkw„ oś. Starzyńskiego, 
I pięb'o, środkowe Tel. 046/837-63-79 
od 15.00-20.00. 

Zamienię własnościowe 32 mkw. w Łowiczu 
- niskie opiaty, zadbane na moitjsre w Skier
niewicach lub sprzedam. Tel. 0510-958-635. 

Zamienię 51,50 mkw„ w Łowiczu na mnitjsre 
do 35 mkw„ I pięb'o lub sprzedam a kupię. 
Tel. 0507-945-532. 

60 mkw„ os. Bratkowice, U piętro. 
Tel. 046/837-74-21. 

najserdeczniejsze gratulacje 
oraz .życzenia zdrowia, spokoju 
i błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata wspólnego ·życia 

składają córki i sy~owi~ 
z rodzinami 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
za pomoc w sadzeniu lasu 
dla dzieci i młodzieży (<)<0 
•ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego~. 

z p. Agnieszką Grzelak '&J 
• z klasy llTH z ZSP nr 4 z p. Anną Tyszkowską-Kurek ~ 
• z klasy le z li LO im. M. Kopernika z p. Ewą Dróżką ,f;h 
• z klasy HM z ZSP nr 1 z p. Ewą Wieczorek \S.::5'. 
• z klasy IC z Ili LO im. Stefana Wyszyńskiego q;i, 

z Grzegorzem Słomą CX5r~ 
• z klasy llTEa z ZSP nr 4 z p. Jarosławem Drabikiem \.<:) '-::t 
• z klasy lic z li LO im. M. Kopernika z p. Zofią Kucharską 
• z klasy lld z I LO im. J. Chełmońskiego z p. Ireną Szwarocką 

ro składa 
[33~®.~:V dyreK.cja ZUK w Łowiczu 

T-==l ,f,...'1, ~~ V i Leśniczy Lasku Miejskiego 
R- t,;:'.;' Leszek Sz chowski 

Sprzedam działkę 9900 mkw„ Głowno, 
Zabrzcinia Parcel. Tel. 0500-151-768. 

Sprzedam działkę rekreacyjną - leśną 
nad Mrogą, 2300 m, gmina Dmosin. 
Tel. 0608-641-020. 

Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzeźnlańska 71, 7000 mkw. 
w całości lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693459-111. 

Sprzedam działki budowlane, Ludwików 
okolice Skierniewic. Tel. 0604-136-932. 

Mieszkanie, 62 mkw„ a piętro, Widok 
- sprzedam lub iamienię. Tel 0691-723433. 

Sprzedam działkę rekreacyjno-rolną, prąd, 
woda, 12 km od Rawy Mazowieckiej, 
w pobliżu lasu. Dla osób lubiących spokój 
i ciszę. Tel. 0508-940-880. 

Dom wolnostojący 216 mkw.+ budynek 
Dom w Łowiczu. Tel. 046/837-08-98. gospodarczy w Glownie (7.abrzeźnia). 

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 2,5 ha 
przy obwodnicy w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 046/815-40-67. 

60 mkw„ os. Bratkowice. Teł. 0603--099-826. Tel. 042nl 9-40-45. 
Sprzedam dom 2002 rok, nowy, budynek 

JPGARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź, trykowska 131 - i ł.Cdti „~ 
Nłolł: CMM17-o7·20 fll'l."ilf 9-t&, toi> 9-14 
•mochod)t utrw-~ CMM17.0Mł 
Mf'Wł9: CM2„17-o7•17 ,,..,,11(. Me. 110b MS 
~2Ah:o.t0120I Wf 

Sprzedam gospodarstwo rolne 2,6 ha 
z budynkiem gospodarczym, Słomków 
kolo Skierniewic. Tel. 0608-681-369. 

Sprzedam działkę uzbrojoną 2, 15 hó, woda, 
elektryczność, Kęszyce Nowe. 
Tel. 0691-393-035 po 16.00. 

Sprzedam M-4, Starzyńskiego, 
Tel. 0603-652-988. 

Sprzedam lub wynajmę zakład produkcyjny, 
pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. 

Sprzedam dom na Górkach. 
Tel. 0609-843-645. 

Zamienię dwa mieszkania w blokach 48 mkw. 
i 38 mkw. na nieduży domek w Łowiczu. 
Tel. 0693-136-296 po 15.00. 

Sprzedam dom w Łowiczu. 
Tel. 046/830-31-48. 

Sprzedam działkę. Skrzynki, gm. Baruchowo. 
Tel. 0509-331-634. 

Domek na ogródkach działkowych „Nie' 
dźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-74-89, 
0504-181-667. 

1,96 ha - Wojewodia, gm. Bielawy. 
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89. 

Kawalerkę w centrum Łowicza. 
Tel. 0602-623-817. 

Sprzedam działki koło Łowicza. 
Tel. 0663-630-547. 

Dom duży murowany, częściowo wykończo
ny na działce 760 mkw. Tel. 046/837-76-79. 

Sprzedam działkę budowlaną przy trasie 
Bielawy. Wiadomość: Pilaszków 2. 

Sprzedam działkę 3500 mkw„ 7 km od Socha
czewa, przy szkole w Wycz6łkach. 
Tel. 0608-409-744. 

Sprzedam działkę I ;1.2 ha, budynek mieszkal
ny i gospodmfzy. Tel. 0696-167-361. 

Sprzedam mieszkanie 33 mkw„ po remoncie, 
w Łyszkowicach. Tel. 0665-499-818. 

Sprzedam dom, 180 mkw„. na działce 
1400 mkw„ tanio, do uzgodnienia. Teresin. 
Tel. 0694-973-695. 

Sprzedam dwie działki budowlane w Bedna
rach, na przeciwko Agronomówki, 0;1.0 ha 
i 0,50 ha, pojedynczo lub ra=n,po atrakcyj
nej cenie. Tel. .()46/838-62-12. 

Sprzedam działkę I OOO mkw„ budpwlaną, 
Bednaiy Kolonia. Tel. 0506-641-857. 

Uzbrojone dziatki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 

, , . .spr~Janylzjałkę qudowlaną. 11.~ ,mkw. 
L.__....;_:.....:.._;.._~....;_ _ __,....._......_.e-..L_....._,,._....._..._..__.__.~_.._......__.._~~c.....~------"--1>---".._._~--........ · °',..· )\' ~łOXf!',!f' ):e~,~:zt?l9)5)9c' i " 

Sprzedam działkę, Głowno, 
ul. Sowińskiego. Tel. 0501-395-938. 

Działkę 3384 mkw„ media, altana. Głowno. 
Tel. 0502-089-949, 0421719-22-96. 

Działka 3000 mkw„ tereny przemyslowo-han
dlowe, Wyskoki. Tel. 0885-126-665. 

Sprzedam kawalerkę w Głownie. 
Tel. 0421719-95-77 wieczorem. 

Sprzedam działkę 6566 mkw„ dom 
z 1925 roku, cena 30 zł/mkw. 
Tel. 0504-993-810. 

Sprzedam działkę rekreacyjną na Hucie 
Józefów, altanka, światlo, woda. 
Tel. 042/719-42-37. 

Sprzedam działkę budowlaną, 1914 mkw„ 
ok. osiedla Rawka Tel. 0603-742-106. 

Sprzedam segment mieszkalny, kolo osiedla 
9 Maja. Tel. 046/81542-68, 0607-173-250. 

Sprzedam M-4, 67 mkw„ w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. 0507-390-982. 

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 
o powierzchni 1260 mkw. wraz z budynkami 
40 mkw„ kolo Bolimowa w pobliżu Zalewu. 
Ogrodzona, wszystkie media. 
Tel. 046/837-64-83, 0601-380-037. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865. 

Sprzedam dom , 2 garaże, stan surowy, 
częściowo wykończony, Rawa Mazowiecka, 
175 tys. zł. Tel. 0603-201-621. 

Nieruchomość, centrum Biała Rawska 
Tel. 0504-907-382. 

Sprzedam dzialkę4<JOO mkw. Tel. 0607-242-247. 

Sprzedam mieszkanie 75 mkw. w Łowiczu 
Tel. 0502-191-263 lub 046/83749-36 po 18.00. 

Sprzedam dom 80 mkw. z działką 1200 mkw„ 
Widok. Tel. 0461832-22-32, 0505-05-35-52. 

Sprzedam 2,40 ha ziemi z możliwością 
zabudowy oraz działki budowlane 
o powierz.eh ni I OOO mkw„ cena do llZgodni<>
nia. Tel. 046/811-24-83, 0~-298-268. 

Sprzedam segmen~ Skierniewice, Widok, 
ul. Szarych Szeregów. Tel. 046/833-59-92. 

Sprzedam mieszkanie na Widoku, 2 pokoje 
z kuchnią, 57 mkw. Tel. 0504-197-571„ 

Sprzedam dom na Zadębiu z działką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697-620-406. 

Działki budowlane od I O zł ia metr 
kwadratowy. Tel. 0504-129-855. 

Sprzedam dom w Skierniewicach 

na działalność 52 mkw. Tel. 0609-483-668. 

Sprzedam tanio działkę 3,13 ha, w tym 2,45 
lasu, Cielądz. Tel. 0661-452-303. 

Sprzedam działkę 1300 mkw. wraz z domem 
50 mkw. - do remontu Rylsk. 
Tel. 0888-084-267. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię działkę w Łowiczu 
o pow. minimum 5000 mkw. 
Tel. ~98 po 18.00. 

Kupię kawalerkę w dobrym stanie, 
w starym budownictwie w Łowiczu. 
Tel. 0692-865-265. 

Kupię działkę budowlaną lub dom do 140 -
mkw„ w południowo-zachodniej części 
Łowicza. Tel. 0600-347-184. 

Kupię mieszkanie ok. 40 mkw. w Łowiczu. 
Tel. 0609-023473. 

Kupię mały domek (okolice Łowicza). 
Tel. 0607-267·266. 

Kupię M-2, z balkonem. Tel. 046/837-05-93. 

Kupię lub wynajmę mieszkanie 3-4 pokojo
we w blokach lub w domku jednorodzirinym. 
Tel. 042/652-16-94, 0512-249-912. 

Kupię działkę lub dom do remontu 
w Łowiczu. Tel. 0512-330-849. 

Dom, segmen~ duże mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 0461833-78-55. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, l lub 2 pięb'o. Tel. 0605-239-23~ . 

Poszukujemy działek do budowy 
mieszkań, domów w Skierniewicach. 
Eko-Bud. Tel. 0600-4113-743. 

Kupię mieszkanie w Rawie Mazowieckiej 
do 55 mkw. Tel. 0505-369-883. 

Kupię mieszkanie 3- lub 4-pokojowe z bal
konem w Skierniewicach. Tel. 0501-243400. 

Kupię działkę na obrzeż.ach Skierniewic 
lub niedaleko Skierniewic pod dzialalność 
gospodarczą 0,7-1,5 ha. Tel. 0506-495-333._. 

Kupię M-3, na Osiedlu Zamkowa Wola 
Tel. 0698-760-590. 

NIERUCHOMOŚCI .. 
na osiedlu Zadębie. Tel. 0607-996-757. • WYNAJEM 
Sprzedam I ,O I ha, Lesisko, gmina ż.elechli-
nek, rolno - budowlana (m!"I~ °'lok, dz\ałki). • Wyna~mę prosperulący s19ep SJ>}'ŻY;W9' 
cena 23000 zł. Tel. 0691.-011-148- _ _ na wsi. Tel. 01!86-560-062 pn 20.00. _. _ 
;f' ._tł - „ „ 1 .4." ,f' ~ „·. , r ) •'V : "" J J , Jl. -· „ - J" • f • l • • f , • ./' ..,. ... ----- -----
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DÓ wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie 
+ plac 1500 mkw., róg Klickiego i Napoleoń
skiej , Łowicz. Tel. 0605-578-502, 
046/837-42-46. 

Wynajmę/sprzedam sklep. Tel. 0506-190-291. 

Do wynajęcia lokal handlowy w centrum 
Łowicza pow. 21 mkw. Tel. 046/837-30-83 
po 19.00. 

Lokal do wynajęcia, 60 mkw., Łowicz, 
ul. Podrzeczna 37 (po sklepie komputero
wym). Tel. 0601-303-259. 

Do wynajęcia kawalerka w Łowiczu. 
Tel. 0885-507-720. 

Wynajmę kawalerkę w budynku prywatnym 
osobom samotnym. Tel. 0604-597-129. 

Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie 
w budynku prywatnym - ,!6wniei lianie. 
Tel. 0604-597-129. · 

Do wynajęcia budynek na działalność 
gospodarczą, hurtownię ·1ub inne, 
ul. Bolimowska. Tel. 046/837-60-60. 

Przyjmę na stancję. Tel. 046/837-57-77. 

Kupię starocie - meble, z.egaiy, radia larnp<>
we, wszystko co stare. Tel. 0608-522-807. 

Kupię przedwojenne firanki, szkła, 
porcelanę i inne oraz radia Elektril 
Tel. 0887-221-227. 

Kupię silnik elektyryczny 4 KW czołowy. 
Tel. 0421719-58-61. 

Kupie betoniarkę 150 1. Tel. 0888-727-302. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane kompulely, monitory, lapto
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarancja finnowa i serwis, FVKf. 
Tel. 0601-946-286. 

Tanio spr7.edam suknię ślubną, biała, rozm. 44. 
Tel. 046/837-51-61. 

Drewno opalowe. Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam rusztowania waJSZawskie, 
betoniarki - części zamienne, nap!ilWa. 
Tel. 0510-124-700. 

Do wynajęcia kawalerka'20 mkw. i pomiesz.- Sprzedam długą sukienkę komunijną 
czenie na biwo, sklep, Łowicz, i pelerynkę. Tel. 046'830-21-34 po 16.00. 
ul. Sienkiewicza 34. Tel. 046/837-32-49. Prostownik od 60 W. Tel. 0601-147-655. 
Poszukuję niedużego domku lub bloki 
do 50 mkw. Tel. 0880-972-313. 

Wynajmę plac pod reklamę na trasie 
Łowicz-Skierniewice. Tel. 0505.002-521. 

Do wynajęcia kawalerka, os. Tkaczew. 
Tel. 0694-779-418. 

Wydzierżawię magazyn 
o pow. 400 mkw. pod działalność 
gospodarczą - kanał do naprawy 
samochodów ciężarowych. 
GS Nieborów. Tel. 0603-8~. 
Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0880-195-760. 

Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 38 mkw. 
na działalność gospodarczą. Łowicz, 
ul. Chrobrego 6. Tel. 0601-614-082. 

Do wynajęcia hala mwowana 500 mkw., 
z ogrzewaniem w Łowiczu. 
Tel. 0600-608-150. 

Atrakcyjne mieszkanie, dwupokojowe, 
os. Kostka. Tel. 046/837-79-03. 
Kawalerlcą w Głownie - wynajmę. 
Tel. 0505-875-230. 

Przyjmę na stancję. Tel. 0663-721-390. 

Wynajmę pawilon drewniany or 14 
na targowicy. Tel. 0601-946-325. 

Poszukuję lokalu sklepowego o pow. do 50 
mkw., w centnun Łowicza (ul. z.duńska, 
Nowy Rynek, Krakowska). 
Tel. 0502-276-757. 

Mieszkanie do wynajęcia, 50 mkw., 
os. Dąbrowskiego, II piętro. 
Tel. 0698-657-416, 046/837-23-54 po 18.00. 

Do wynajęcia M-2, os. Bratkowice. 
Tel. 0501-855-407. 

Do wynajęcia wneblowane mieszkanie. 
Tel. 0609-150-111. 

Sprzedam małą elektrownię wiatrową, kraj
zegę, organy Wern:iona. Tel. 0603-184-796. 

Okna, dnwi PCV, Używane, niemieckie 
oraz nowe. Duży wybór, niedrogo. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Spnedam sadzonki truskawek Filon, 
Luna, Elkat. Teł. 060CMl78-690. 
Sprzedam wełniaki łowickie (młodzieżowy 
i duży) + skrzynia drewniana. 
Tel. 0608-359-373. 

W(m,k dziecięcy 3-funkcyjny. 
Tel. 0665-239-414. 

Chustki szalnówki, wełniaki kolorowy 
i gładki, kompletne. Gągolin z.acbodni 24. 

Suknia ślubna, rozm. 38, całkowita, biała, ele
gancka, z IIeoem + dodatki; dywan I ,5x2,40 
m, beiowo-łxązowy, w banlzo dobrym 
stanie. Tel. 0608-519-809. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 046/837-58-14 po 16.00. 

Balustrada metalowa - spu.edam. 
Tel. 0607-801-234. 

Sprzedam krajzegę, huśtawkę ogrodową. 
Tel. 0600-953-269. 

W<n.d< dziecinny, 4-fimkcyjny lą:znie z fule. 
likiem. Tel. 046/837-86-20, 0601-214-404 
po 19.00. 

Meble pokojowe, jasne oraz stylowe C231De. 
Tel. 0606-645-785. 

Sprzedam eternit Tel. 046/838-78-30. 

Stemple budowlane. Tel. 046/838-43-25. 

Sprzedam nowy rower 3-kołowy, .inwalidzki 
oraz grzejniki żeliwne i piec. 
Tel. 046/838-92-41, 0505-899-244. , 

Sprzedam wózek (parasolkę) w bar
dzo ~ stanie. Tel 0513-182.Q2. 
Certyfikat kompetencji zawodowych 
przewO'Źnika - odsprzedam testy i materiały 

Do wynajęcia lokal na działalność do egzaminu. Tel. 0695-774-207. 
handlowo-usługową na targowicy Komputer z monitorem _ tanio. 
miejskiej w t.owk:zu. Tel. 0609-502-ó72. Tel. 0500-204-559. 
Do wynajęcia 300 mkw., centrum Łowicza. 
Tel. 046/837-69-33. 

Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0607-589-649. 

Wynajmę dom w Głownie. 
Tel. 0421719-89-45, 0504-198-216. 

Do wynajęcia lokal na działalność, Osiny. 
Tel. 04217191-785, 0602-815-186. 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
- w GłQwnie. Tel. 0603-884-813. 

Do wynajęcia, Stryków. Tel. 0602-802-205. 

Do wynajęcia dla pracowników, lian, tanie 
noclegi (I O osób) w prywatnym budynku w 
Głownie, wszystkie wygody. 
Tel. 0698-783-854. 

Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 

Finna handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

Lokal handlowy w centrum Skierniewic, 
80 mkw. Tel. 0501-66-32-66. 

Lokal do wynajęcia, 25 mkw., wszystkie 
media, w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jerozolimska 27. Tel. (>461815-11-64. 

Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodarczą, w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. 
Tel 0608--024-207. 
Do wynajęcia plac.950 mkw., magazyn 
50 mkw. biwo, parlcing w centrum Rawy 
Mazowieckiej, ul. Mickiewicza. 
Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia pub Murowana Piwnica 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 

. -Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
160 mkw., w centrum Rawy Mazowieckiej 
(Piwnica), Wyszyńskiego I. 
Tel. 0606-952-277. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

Kupię złom. Tel. ~1. 
Przyjmę ziemię na działkę. Tel. 0608-475-473. 

Betoniarka. Tel. 0504-405-743. 

Kupię imadlo kontowe. Tel. 0601-891-477, 
046/838-92-53. 

Kupię betoniarkę i opryskiwacz polowy. 
Tel. 0888-742-148. 

' Skup_ujemy używany spizęt ,mibiliiiicyjno:in;: 
' nlhg~. J1I. 0461'862,18-li,.D509-867-229. 
~ . . . . . . . . . . . 

Sprzedam używany wóz.ek inwalidzki. 
Tel. 046/837-14-26. 

Okna używane do obory o wym. 75x 1 OO 
i lOOxllO pólplastiki. Tel. 0606-818-288. 

Wiata metalowa, szer. 6,20 mb, 
dl. 12 mb - spnedam. GS Nieborów, 
tel. 0603-87!Mi99. 

Sprzedam regal. wypoczynek. 
Tel. 046/837-36-49. 

Sprzedam sztachety olszowe, podsuszone, 
2,50 "Zl/s:zt. Tel. 0510-700-439. 

Sprzedam wagę oraz witrynę chlodniC"I, 
Tel. 046/837-68-90. 

Sprzedam wóz.ck inwalidzki, •kladany. 
Tel. 0604-401-770. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 I, łańcuchy do ,,Raka" 
1/2 cala, wiertarka stołowa, nożyce 
do blachy 3mm Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Sprzedam stemple budowlane. 
Tel. 046/838-27-29. 

Ziemia z wykopów. Tel. 0509-047-152. 

Spaedam trak taśmowy, przewoźny 
lub stacjonarny, cena od 12500 zł. 
Tel. 0506-534-1 OO: 

Betoniarka łańcuchowa, stół wibracyjny, 
formy do pustaków. Tel. 046/838-45-60. 

Strój łowicki dla dziewczynki do komunii 
Tel. 046/837-13-75. 

Rowerek, samocb6d (gokanl) na pedały, pral
ka, słupki, fin1ka i brama ogrodzeniowa, okna, 
drzwi balkonowe drewniane, spawarka, 
komputer, skaner, fax-modem ISDN. 
Tel. 046/830-09--06 po 18.00. 

Kotły c.o. fumy Ulrich na pełlets (granulat). 
W sp!7.edaży od czerwca - Hurtownia 
„Centrum Budowlane" PATIO Zielone igllo 
na os. Górki przy pawilonie Spożywczym 
„G6rlci'', ul. Łęczycka 64, Łowicz. Hurtow
nia zapewnia I 00"/o :zaopatizenie w pellets. 

Okna i dnwi z PCV .w Łowickim Cechu Rz.e. 
miosł, ul. Plac l'TZyrynek, Biuro handlowe 
producenta przyjmuje zamówienia od ponie
działku do piątku w godz. 9.00-15.00. 
Sprzedaż i montaż. Ceny konkurencyjne. 

Sprzedam siłownie. Tel. 0668-182-163 
po 18.00. -

Sprzedam barak blaszany 2,20x6m. 
Tel. 0889-990-384. 

Sprzedam beżową glazurę 5, 70 mkw., 
akwarium. Tel. 046/837-67-33. 

Oddam gruz ceglany. Tel. 0502-291-340. 

Sprzedam fre2arlcę 2-wrzecinową Gomat 
Tel. 0602-754-980. 

Kamień ciosany. -J'et. '046/838-95-43 
po 16.00. " ' '\ ' •„. '•. " 
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Komputery Pentiwn 4.1.4 GHz; AMD 
Athlon (TM) XP 1800+ monitor 17''. 
Tel. 0880-942-670. 

Pień drzewa klonowego. Tel. 046/837-77-25, 
0503-674-973. 

Wózek dziecinny, stan bdb. 
Tel. 0501-278-928. 

Sprzedam blachę trapezową. arlrusze 2x l, 1 O, 
blachę płaską 2xl,25, gąsiory dachowe. 
Tel. 0605-844-177. 

Sprzedam podkłady kolejowe, nowe 4,80 m 
i używane 2,65 m. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam iamraia1kę 220 ~ sian idealny. 
Tel. 0663-491-196. 

Sprzedam overlock 3-nitkowy, stebnówkę 
2-igłową, łańcuszkową, Tel.. 0600-552-226. 

Suknia ślubna, rozm. 44, biała. 
Tel. 0663-675-148. 

Pralki, lodówki, zamrażai"kl, zmywar
ki, . (gat li). Tel. 0510-158-880. 

Komplet mebli kuchennych drewnianych, 
dębowych Tel. 0601-946-325, 
046/g)9-63-46. 

Sprzedam telefon Sony Ericsoo K700i, T630. 
Tel. 0698-085-003. 

Pustaki stropowe Teriwa keramzytowe. 
Tel. 0504-010-956. 

przyczepę campingową, koła do Opla Fron
lely (4 s:zt.), weotylaloly duże, elektrowciągi 
·1,6t, 31, grzejniki żeliwne, silniki elektrycz
ne (35 kW, 25 kW, 22 kW, 15 kW, inne). 
Tel. 0889-561-534. 

Strugarlra do metalu, podzielnica do frezarki 
do metalu (nowa), lampy oświetleniowe 
zewnęlr2J1e - 2 s:zt., szafki ubraniowe (metalo
we), frezarka do drewna. Tel. 0889-561-534. 

Sprzedam nowoczesny wózek, wielofimkcyj
ny (głęboki + spacen\wka). 
Tel. 0512-271-280. 

Sprzedam ziemniaki jadalne, grube. 
Tel. 046/838-12-25. 

Sprzedam nowy piec olejowo-gazowy 
Di Dietrich + zbiornik 2000 I. 
Tel. 0602-875-904, 046/830-32-46. 

Wc=;y zagraniczne - sprzedam korzystnie. 
Kontakt do 8 maja. Tel. 046/837-44-57. 

Sprzedam płyty yumbo. Tel. 0604-206-136. 

Sprzedam wóz.ek spacerowy fianowy, 
stan idealny. Tel. 0600-918-875. 

Sprzedam suknię ślubną rozm. 36138. 
Tel. 0600-666-748. 

Sprzedam wypos:iżenie pi=i.i: rożen, 
stół chłodniczy, ladę chłodniczą itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam pilę spalinową dużą Husqvame 
w dobrym stanie, okolice ~wy Mazowiec
kiej Tel. 044nt 2-26-64. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - NifJOCY, Ewopa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Młody, dyspozycyjny, technik rolnik 
ze rnajomością komputera szuka pracy. 
Tel. 0663-510-541. 

Młoda, uczciwa, technik ekonomista, student
ka zaoczna, znajomość języka angielskiego 
- szuka pracy. Tel. 0667-189-353. 

Zatrudnię szwaczki, możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel. 0600-312-701. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0509-219-622. 

Młody, wykształcenie średnie - matura, ure
gulowana służba wojskowa, stolarz. meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 

Zatrudnię operatora dźwigu. 
Tel. 0502-124-098. 

Zatrudnię męi.czyrnę w gospodrustwie 
rolnym (warzywa). Tel. 0604-545-237. 

Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim 
doświadczeniem, do sklepu wielobranżowe
go, Łowicz. Tel. 0564-933-343. 

Przyjmę pracowników do !rl.)'Cia skaipet 
oraz na przyuczenie do zawodu dziewiarza. 
Tel. 0604-759-243. 

Praca dodatkowa, umysłowa, wymagane 
wykształcenie .średnie pełne, oświadczenie 
o niekaralności, biznesowy wi7.erunek. 
Tel 0512-274-237 w godz. 9.00-19.00. 

Flnna P.O.M. Eko-Servis zatrudni 
w Łowiczu osoby na stanowisko kie
rowca • ładowacz, wymagania: prawo 
jazdy kal c + świadectwo kwałłflka
cjl; oraz na stanowisko kierowca • 
omiatacz, wymagane prawo jazdy kat 
B. Tel. 0461113(hl5.25. 

Zatrudnię prasowaczkę. Tel. 046/837-54-26. 

Praca dodatkowa/stała. Wymagania: min. 
średnie, wiek 21-35 lat. Wynagrodzenia 
od 1500 zł. Tel. 0512-274-237 
od 10.00-19.00. 

Zatrudni<; do prac biwowych orobę ze znacz
nym lub umiarlmwanym stopniem niepełno
sprawności. Tel. 0604-206-136. 

22 letni, własny samochód - podejmie dowol
ną pracę. Tel. 0505-728-221. 

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
w Kocierz.ewie. Tel. 0607-089-61 O. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ulańskiej 2, gab. 14. Przyjmujemy: śr. 
16-19, sob. 8-14. lnfoonatja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kwsy 
zawooowe; 2l1Świadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerłi.ę. 
Tel. 0696-022-697. 

Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-65-1--060. 
Zatrudnię na stanowisko blacharz-dekarz. 
od zaraz i pomoc blachaiza, możliwość zartje
stJowania na pełen etat Tel. 0694-47().514. 

Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca 
całoroczna Tel. 0603-107-489. 
Avon • bezpłatne zapisy, super 
prezenty. TelJsms 0-501--032~. 
042/71!M4-47. 

Avon ·atrakcyjne pnłZlll1ty cla nowych 
konsultantek.. TelJsms 069&-91Nl23. 
Ubojnia zwierząt w Kamkowie zatrudni. 
Tel. 0421719-56-78 
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Finna okienna zatrudni handlowców 
z własnym samochodem osobowym 
lub dostawczym, Rawa Mazowiecka. 
Tel. 046/814-51-21. 

Zatrudnię osobę do montażu mebli. 
Tel. 600-823-529. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-&ł-85, 0608-484-079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka 
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. OQ07-916-001. 

Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Teł. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 

Fihn weselny, komunijny, DVD. 
Przystępna cena. Tel. 0609-996-333. 

Wideofilmowanie. Teł. 0608-475-473. 

NAK Studio Films - wszelkie usługi 
wideofilmowe, nagrania cyfiuwe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 

Wideofilmowanie ,,Kasia" --wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-S43. 

Wesela - profesjonaloie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 

Zatrudnię szwaczki, Głowno. Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
Tel 0602-106-919. nowe animacje, DVD - profeajooalnie, tmio. 
Zatrudnię szwaczki oraz chalupnlcz- Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 
kl - dzianina. Tel. 0600--052-348. Wideofilmowanie. Tel. 0698-6 I 8-749, foto

Podejmę kat.dą pracę oprócz szycia, emeryt
ka. Tel. 0607-839-518. 

Podejmę kat.dą pracę cbałupniC2ą 
Tel. 0501-719-332. 

Zatrudnię szwacm - konfekcja damska, stała 
praca. Tel. 0668-180-601. 

Zakład stolaISki :zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

Finna Kris Line z Głowna zatrudni SZW3C7.1ci 
z doświadczeniem przy szyciu bielizny. 
Tel. 0421719-43-15, 719-43-19, 71().85-04. 

graf; tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl 

Video - Foto, magia obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Tel 050!Mi20-300. 
Przegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132.QIB.. 

Kuchnię g;izową z piekarnikiem - spr7.edam. 
Tel. 046/837-26-24. 

Chałupniczo !rl.ycie - Renderlca. Tel. 0510- Ratownik i wychowawca-pedagog poszuku-
668-123. je pracy na koloniach i obcrz.ach. 

USŁUGI 
INSTAl,...-BUD.-REM. 

Lodówkę i wimwkę, stan bardzo dobry. 
Tel 0697-876-375. 

Zbiorniki plastikowe 1 OOO I na palecie 
- spr7.edam. Tel. 0697-677-530. 

Zatrudnię kucharza, ul. Stanisławskiego 9. 

Z.atrudoię do pracy w pizzerii przy wypieku 
i rozwożeniu pizzy, IDOŻliwość przyuczenia. 
Teł. 0602-797-678. 

Tel. 0885-126-665. 

Pracownika w dziale sprzedaży, bran7a 
budowlana - Głowno. Pilnie. e-mail: 
widoki__praca@wp.pl, tel. 0502-761-502 
po 16.00. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel OSCJ8.286.619. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Perkusję - sprzedam lub zamienię z.auudnię kierowcę na samochód ciężaroWY, Handlowca-sprzedawcę, branża okienna, 
prawo jazdy C+E, dobre zarobki, po kraju. Głowno. Tel. 0504-156-216. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańcz.anie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. na akordeon. Tel. 046/863-61-31. 

Tel 0502-322-620. 
Hannonia ,,Bonxtzla" - :zamiana na akooloon 
guzikowy lub inny. Tel. 046/863-61-31. Przyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Sprzedam W2l1laCOiacz gitarowy. Tel. 0601-439-657. 
Tel. 0608-527-930. Przyjmę kuchaik<;. Tel. 0601-439-657. 

Sprzedam monitor CRT 17", kar1ę muzyczną Zatrudnię frplertlę. Tel 0604-181M154. 
Sound Blaster, Audiodigy, CD RW LG. Finna dziewiaJska zatrudni kobietę 
Tel. 0607-800-789. na stanowisko pakowacz-fonnowacz. 
Sprzedam dwa rowerki na 3- i 6-lat 
Tel. 0698-133-181. 

Sprzedam sofę młodzieżową, rozkładaną, 
1,15-2 m, używana pościel w wełny natural
nej. Tel. 0660-799-2:43. 

Sprzedam suknię ślubną, białą, rozm. 38-40. 
Tel. 0691-979-288. 

Sprzedam kamienie małe, duże, cięte, 
z dowoz.ern. Tel. 0693-824-736. 

SprzCdam betoniarkę. Tel. 0887--067-017. 

Sprzedam 6 topól, ściętych. 
Tel. 046/837-90-61. 

Sprzedam 20 topoli. Teł. 0608-641--020. 

Sprzedam suknie ślubną. Tel. 0502-312-275. 

Betoniarkę 150 I - sprzedam. 
Tel. 0508-157-308. 

Tel. 046/837-11-58. 

Przyjmę do układania kostki. 
Tel. 0604-413-669. 

Oriflame - 20Słań konsultantką. Ciekawa 
praca. Tel. 0501-153-323. 

FM - fajne perfumy. Sprzedawaj i zarabiaj. 
To proste. Tel. lub sms 0608-224-265: 

Zatrudnię szwaczki (szycie biustono
szy). t..owlc:z. Tel 0603-653-012. 
Zatrudnię szwaczki (szycie biustono
szy). Glowno. Tel. 0509-755-822. 

Je.tell poszukujesz ciekawego 
i dochodowego zajęcia oraz chcesz 
się rozwijać zawodowo, zadzwoń 
do menedżera sprzedaży produktów 
ubezpleczenlowo..finsnsowych · 
I Otwartego Funduszu Emerytalnego. 
Tel 0501-725-143. 

Zatrudnię do szwalni produkcji konfekcji 
darmlcioi s:z.wacm z grupą inwalidzJcą. praca 
stała. Tel. 0889-320-779. 

Zakład bieliźoiar.;ki w Głownie zatrudni 
szwaczki. Tel. 0692-406-f27. 

Zatrudnię opiekunkę do osoby starszej 
w godz. od 8.00-19.00. Wańmki pracy 
i płacy do omówienia na miejscu. 
Tel. 0421719-14-49, Głowno. 

Do zbioru czereśni czerwiec-lipiec, Stryków. 
Tel. 0508-164-340. 

Avon - bez. wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avoo - atrakcyjna oferta dla nowych konsul
tantek. Smsffel. 0512-115-030. 

Flnna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
• układanie kostki I krawęinika 
Tel. 0601-699-379. 
Finna budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel.~-.18, 

Firma zatrudni kierownika robót dro-

Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Ukl1idanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 0461837-30-52, 0600-764-110. 

Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 

Glazura, tera.kola, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mozaikowe. Tel 0606-428-162, 
046/839-62-30. 

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512-444-062 

Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
.0508-869-390. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie - "EFEKT'. 
Tel. 0600-984-398. 
Cyklinowanie, polerowanie - nowo
CZBSl1)' sprzęt Tel. 0694 866-437. 

Pojemnik metalowy 1 OOO 1, 280 zł. 
Tel. 0421719-12.00. Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0661-723-045. gowych. Tel. 046/833-98-28 -· 11. 

Finna zatrudni wykwalifikowanych 
cleśll I zbrojarzy. Tel. 0461833-98-28 
-.11. 

Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 

Sprzedam pralkę automaty=ią Polar 
w dobrym stanie, zlewozmywak stalowy 
dwukomorowy, 2 pary drzwi łazienkowych. 
Tel. 0421719-19-83. 

Oddam gruz betooowy, Głowno. 
Tel. 0606-826-080. 

Sprzedam Nokie 631 Qi. Tel. 0888-171-955. 

Suknię ślubną białą rozmiar 38-40 - tmio. 
Tel. 0505-667-099. 

Sprzedam blachę 3 mm i 2 mm 
Tel. 0421719-58-61. 

Dwa tunele foliowe 4xl I. Tel 0607-463-592. 

Sprzedam używany komputer Celeron 2,4 
GHz, telewizor Grundig 28", Philips Pano
rama 28", pralka automatyczna AEG, telewi
zor 14'. Tel. 0880-032-933. 

Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny 
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Sprzedam drewno opałowe, deski, 
krokwie, sztachety. Tel 0509-150-287, 
0461856-95-83. 
Sprzedam maszynę stebnówkę. 
Tel. 046/814-18-57. 

Sprzedam wózek inwalidzki. 
Tel. 0663-127-468. 

Sprzedam tanio przyczepę campingową 
Niewodów, 4-osobową. Tel. 0607-541-820. 

Sprzedam eternit d.roboo- i grubofiilisty. 
Tel. 046/814-18-30. 

Okna za pół ceny, Wołomin, drewniane, nowe, 
h 145, szer. 57, 147*4, 87*1, 57*3. 
Tel. 0606-303-191. 

Sprzedam szafę do prwlpokoju, stan banlzo 
dobry. Tel. 046/833-73-72. 

Dam pracę w gospodarstwie rolnym 
z zakwaterowaniem. Tel. 046/861-36-14. 

Dam pracę w gospodarstwie rolnym z zakwa.. 
terowaniem i wyżywieniem. 
Tel. 0888-083-134. 

Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy 
w pizzerii. Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię frezera. Tel. 046/838-59-45, 
046/838-59-92. 

Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równlarłla, walec). Tel 0603-755-726. 
Flnna zatrudni amoi-itów szkól wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
-.11, 0601-298-842. 

Tel. 0604-413-669. 

Śpawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warnzawska 94. 
Tel. 0698-467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 

Zatrudnię tedmika farmacji po stażu. 
Tel. 0604-144-163. 

- Zatrudnię mechanika samochodowe-
Glazurnik - kompleksowa modernizacja 
łazienek, kuchni, schodów, tarasów, panele 
podlogowe, sufity gik. Tel. 0602-648-497. 

Przyjmę do pracy przy truskawkach. 
Tel. 0509-723-350. 

Avon - 20Słań koosultantką w prezencie 
kosmetyki, biżuteria, zegarek i Jorba. Dodat
kowo - perfumy - :znane 23p3Cby - super zaro.. 
bek: Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Młoda, wykształcenie ~. j. angielski, 
doświadczenie w handlu i pracy biurowej 
- podejmie pracę. Tel. 0665-147-456, 
0661-889-119. 

Młoda, wykształcenie średnie, doświadcze
nie w handlu podejmie pracę. 
Tel. 0889-750-504. 

Młoda, energiczna - podejmie pracę 
w sklepie na terenie Łowicza - Sochaczewa. 
Tel. 0693-249-252. 

Zatrudnię młodą, UC'.lciwą, w sklepie spożyw
czym na ul. I I-Listopada 14 w Łowiczu. 
Tel. 0502-110-726. 

Zatrudnię pracowitego i rzetelnego człowie
ka w gospodarstwie rolnym. 
Tel. 046/856-03-67. 

Zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 0668-263-203. 

Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 

Zatrudrii„ kierow~ ~ 'C i ~E.. 

Tę)-_~~:J~2!3·: •: ._ -• ~< „: . 

go z sxa-TI jazdy kat B, C, D, E. 
Tel. O&O!M137-100. 
Praca dla przedsiębiorczych dodatkowa 
praca i praca w markelingu sieciowym 
Tel. 0513-135-270. 

Szukam pracy jako kierowca C +E, świadec
two kwalifikacji, brak doświadczenia. 
Tel. 0511-175-776. 

Zatrudnię stol817a. Tel 0698-387-549. 

Miody kierowca kategoria B, uprawnienia 
wózek widłowy - pilnie szuka pracy. 
Tel. 0695-175-315. 

Zatrudnię szwaczki, prasowac7lcę. 
Tel. 0509-513-707. 

Zatrudnię kobietę do prac porządko
wych z Skierniewicach, chętnie 
I lub li grupą Inwalidzką. 
Tel 0510-139-731. 
Zatrudnię do budowy kominków, 
samochód i narzędzia. 
Teł. 0606-30-19-33. 
Zatrudnię piekarza- cukiernika. 
Tel. 044nt2-27-15, 044f726-04-51. 

Zatrudnię pracowników dociepleń i glazur
nika, Annosław k. Białej Rawskiej. 
Tel. 0607-943-198. 

Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów S7.31Db, usługi koparlc:<>-spy
charką. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel 0692-789-.:z&6, 046/837"-62-89. 
Usługi stolaISkie. Tel. 046/837-15-54. 

Wyrób i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557 . 

Usługi remontowe, wykończenia wnęf:l7„ 
malowanie, gipsy, podlogi, docieplanie 
budynków. Tel. 0505--024-964. 

Posad7ki pnemyslowe: betonowe, łóstryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
konsultacje i wykonanie. Tel 0606-183-173. 

Usługi hydrauliczne, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Tanio - malowarue, tapetowanie, gładź. płyty 
gik, panele podlogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Tynki, posadzki - wolne terminy. 
Tel. 0503-077-863. 

Wanny - odnawianie, gwarancja. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

Zatrudnię do prac wykończeniowych. Żaluzje, rolety, verticale. Tel. 046/830-37-61, 
Tel. 0604-136-932. 0603-753-973. 

.µlllOOoię stwacid/i, krQiczl:go, ~ tielądź \fykończeniówtca - dilchy~ bOOowłanl\a. , 
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NOWY PUNKT PR·lYJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH 
Kominy - moolaż wlcladów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i 7.aroodpomej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 

Wypożyczam rusztowania wamawskie. 
Tel. 046/837-32-82. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanaliz.acy- Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. Doradztwo Prawne „casus", porady, 
pozwy, wnioski, obsługa prawna firm. 
Niskie ceny. Tel. 046/837-70-86, 
0512~. 

Naprawa mebli tapicer.;kich i antyków. 
Układanie i cyklinowanie podłóg. 
Tel. 0603-200-532. 

Kominki - profesjooalny montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
goop:go powielrZa po całym domu. 
Tel. 0608-101-676. 

Parapety, marmur, granit, kongkmerat, drew
no - proOOkcja. mootaż. Tel 0608-101-676. 

Wykończenia, remonty. 
Tel.~ . 

Instalacje eleldryczne, alarmy, 
domofony, wideodomofony. Wycena, 
montaż, naprawa1 Tel. Ofi09..6ll8.406 
0691-71 !Ki06. 

Wykońcnnla wnętrz. 
Tel. 06IJ0..225.2S6. 

ne, kotly ekogmsuk, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Usługi budowlane - docieplanie budynków, 
lclinkicr, ogrodzenia belmowe, wylewki, tyn
ki~ i~ Tel <&6-333-927. 
Dachy, pobycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046'835-22-56. 

Zespół - wesela Tel. 0605-283-913. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel 0601-297-794. 

nSCARr' Mlwls RTV-.,._~ 
tu radiowo-telewizyjnego - gwaran
cje. Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-774-760, 046/837-06-02. 
Bale, wesela Tel. 0887-060-156, 
0604-318472. 

Polowa zespołu nawiąi.e współpracę 
- wesela Tel. 0693-754-349. 

RTV SetW -naprawy gwarancyjne i pogwa
rancyjne, autoryzacje finn: Sony, Philips, LG, 
NC, Thopsoo, Samsung; Pionier, Sharp i inne. 
Łowicz, ul. Krakowsk 11. -
Tel. 046/837-28-85. 

Ocieplanie budynków styropianem i wełną, 
tynki akrylowe, mozaikowe silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

'KOMPUTERO 
·PISANIE 

Veńal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
mateńalowe i 8DlyWlamaniowe. Siatki 
praeciw owadom. Produkcja i montaż. 

Gla=a, taalrola, glad:l. paoele - omy 
do uzgodnienia. Tel. 046/837-9543. 

Tynki gipsowe, cementowo - wapienne Chata na stół staropolski. 
agregatem. Tel. 0695-616-371. Tel. 046/838-68-24. 

Krajowy przawóz osób, busy, Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. Tel 0602-736-692, 0602-297-257. Kompleksowe remonty pomieszczeń 

- tanio. Tel. 0668-821-833. 
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-28-30. Provident • potyczki. 

18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-641, 
~76-32. 

lnstalatje i cen!ralki telefooicme, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konsetWacja 
Tel. 0601-207-689. 

Dachy byj<my bladlą i papą, Tel. ~-288. Projekty graficzne, przygotowanie do druku, Komputeropisanie. Tel. 046/83746-85. 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO Komputeropisanie .• Tel. 046/833-10-79. 
do 18.00, 0694-646-915. 

Centrum Parlcietu poleca schody, parlciety, 
mozaiki pałacowe, parkiety egz.otycme 
oraz prowadzimy w;lugi w zakresie monlażu 
i cyklinowania. Łowicz, ul Ounielińskiej 21. 
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194. 

Tel. 0604-182-211. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917448. 

Montaż paneli ,ściennych, podłogow~, 
gbmiry, terakoty, gipsy, fuk1ury WJ. 

Profesjonalne inslalacje sygnali?.acji włama
nia. poiaru, kontroli dostępu, nadzoru 
wizyjnego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 
Usługi hydraulicme z materiałem, nowocze- Docieplanie budynków, remonty. 
sne kotły na eko-groszek i uniwer.;alne. Tel. 0509-108-521. 

Tel. 0607-037-281, 0608-334-526. 

Pranie dywanów, tapicerek, mycie 
okien. Tel. 0608-1n~ 
046/832-82-12. Tel. 0602-587-341. Hurtownia wykonuje usługi wykończenio

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 

Dach-ł..ux, Grzegorz Kosmowski 
oferuje sprmdaż blachodachówek, 
dachó-k ceramicznych, blach tra
pezowych, ry.nlen renomowanych 
firm, podbitkę i Inne akcesoria da
chowe. Dobra jakość, konkurencyj
ne ceny. ŚWladC:zymy, usługi blachar
sk«><fekarskie, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawła 11 23. 
Tel.Jrax 046/837-61~1, 0509-~19. 

we wnętrz „pod klucz" z materiałów wła
snych wlic:zooych w usługę - faktura 7"/o VAT 
w pomies=iach mieszkalnych; ociepla
nie, ściany z płyt k/g, glad:l. glazura, lmlkota, 
malowanie, UJZądzmia ~· 
Tel. 0501-074-060, 0501-074-061. 

Remonty - kompleksowo. 
Tel. 060(Mj14-490. 

Remonly. Adaptacje. Tel. 0607-196-356. 
Remonty - ixofesjonalnie. Tel. 0691-n4-281. 

Wypoży= rusztowania warszawskie. 
Tel. 0510-124-700. 

Dachy, roboty mwarskie. Tel. 0509-766-789. 

Układanie kostki, docieplanie budynków. 
Tel. 0512-965-626. 

Dachy, tanio, szybko, solidnie, gwarancja 
Tel. 0502478-440. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia, prz.eróbki. 
Tel. 0509-822-409. 

Krycie dachów. Tel. 046'837-51-31. 
Tynki, glazura, gipsy, wykoócrenia 

Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, Możliwość obejl7.ellia, Tel. 0880-765-378. 
z gwarancją. Tel. 046/837-19-29, 
0506-064-122. 

Panele, terakota. Tel. 0694-28-7447. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0698402-521. 

Usługi hydrauliczne, instalacje grzewcze, 
tanio. Tel. 0607-122424. 

Hydraulika - nowa technologia oraz wykoó
czeniówka, solidnie, Tanio! Rachunki 
Jelitów 15, Piotr Kac7mąrek. 

Firma Darnlr-8ud wykonuje uslugl bu
~ w zakresie kompleksowego 
wykończania pomiesazeń pod klucz, 
docieplenie budynków, doradztwo, 
projekty. Tel 0601-812~ 
0609-50&685, 0691-9~10. 
Glazura, terakota, tynki, docieplenia, 
wylewki. Tel. 0511-098-343. 

Przył:µa, eleklroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, ltfV-Sat, brarnooapędy, systemy 
alannowe {monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarlca, 
uprawnienia. VAT. Tel. 046'837-50-84, 
0601-303-858. 

Remont i wykaóc?.anie mieS'lkań, glazura, 
terakota, panele, gładzie gipsowe. Dociepla
nie poddaszy, budynków. Tel 0605-233-844. 

Solidne układanie gbmiry, terakoly, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070420. 

Remontowo-budowlane. Tel. 0507-355-843 
po 20.00. 

Glazura, terakota, gładź, inne. 
Tel. 0508-313-799. 

Uslugi stolarskie. Tel. 0697-580-227. 
Tynki wykonujii. Tel. 0697-923472. 

Rusztowania wamawskie - wypożyC7BID. 
Tel. 0697-9234 72. 

Dachy - konstrukcje, pobycia, konserwacja 
Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348. 

Elektryk - montaż, naprawa 
Tel. 0697-725-830. 

Tynki, wylewki, inne wykończeniowe. 
Wolne tenniny. Tel. 0696-520-312. 

Tynki, wylewki - tanio. Tel. 0692-198-640 
po 18.00. 

Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Rolety, żalu;rje, moskltlery - llOWOCZll
sne systemy do każdego typu okien, 
takża bez wiercenia. Łowicz, 
ul. Ikara 10. Tel 046/837-44-25. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biwbwe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
fuk1ury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Dachy, przeróbki, roboty mwaiskie. Naprawa komputerów I Inne usługi 
Tel. 0508-213-801. komputerowe. Tanio I solldnle. 
HydrauliC7Jle - tylko nowe budynki, bezpłat- Tel. 0505.oo&-331. 
na wycma materiałów i rohocizny. Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Tel. 0602-882-617. Rodzina Szychowscy. 
Układanieglazwy,terakoty,gradzie 
gipsowe. Tel. 0609-569-365. 

Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. -

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnębz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Tarcica, skład drewna budowlanego 
krycie I sprzedaj pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141, obok U-Caru. 
Tel. 046.'832~ biuro, 
kom. OSOs.-038-785. 

Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wień aa 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Tel. 0604-891--092. 
l.eSpół - żywa, dynamicma muzyka. akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświ<> 
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608433-199 
wiecrorem. 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Skórzaną, kożuchową, fu1J7aną odzież - kom
pleksowo naprawimy, pri.erobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg 
Bolimowskiej i Baczyńskiego - środy 
11.00-17.00. , 

Śluby i inne lll'OCZySloŚci - srebrny Mercedes 
(okularnik), czarna perta BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 

DJ - profesjonalnie poprowadzi każ.dą impre
zę - wesela, bale, bankiety, imprezy okolicz
nościowe. Tel. 0604-281-361. 

z.espół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców NAJTAŃSZE W POLSCE 

www.rond~~~!:azdy.com.pl ~ ZNAGGRRAONBITKUI ~e 
Krzysztof Bandos ~ _ 

Łowicz, ul. Słowackiego 44 D;;, 
Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722 p.c PPHU LEG POL Cf 

ZAPRASZA ~ N.A KURS · ~ATRONAT DMOSIN k. Głowna, przy trasie Głowno-Brzeziny =a 
•. " czynne codziennie ·~ 

PRAWA JAZDY KRĘPA k. lowicza, przy trasie Łowicz-Głowno ~ 
~ czynne od pon. do sob. w godz. 10.00-17 .OO ~ 

KAT A B B+E I Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem O 
• , , ~ kom. 0-607-364-068 całą dobę 0 

Rozpoczęcie kursu: ~ BIURO: tel. (043) 824-69-88, 0601-584-262 ~ 
11.05.2006 r. godz. 15.00 BOGATA KOLORYSTYKK 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM n1 ŁOWICZ V ARMII KRAJOWEJ 14 
0502328818 o··· 

Zespół muzycmy, wieloletnie 
doświadc7.enie. Tel. 0606-908-346. 

Zespól muzyczny z wokalistką 
-wesela. Tel. 0502-47J.-091. 
Lincolny (białe, 7 m), czarny Merce
des - śluby. Tanio. Tel Q604.876.469. 

Pranie dywanów, tapicerici w zalcładzie 
i u klienta. Tel. 0501431-978. 

Naprawa sprzętu AGD, pralki, lodówki, 
23DltllŻ3rl<i, schład2luki do mleka, sterowanie 
i zabe7.pi=nia ukladów chłodniczych. 
Tel. 0512-348-137. 

Uklady zabe7.pieczeń maszyn i urządzeń, 
systemy sterowania, automatyka przemysło
wa. Tel. 0512-348-137. 

Wynajem sali na wesela, komunie 
I Inne Imprezy okollcznośclowe, 
sala do 120 osób. Ł.owlcz, 
ul. Powstańc:ów 15, tel. 0501-129-752. 

Naprawa sprzętu AGO, domofony. 
Tel. 046/837-91.SS, 0691-961-244. 
Skórzaną, kożuchową odzież - naprawimy, 
przerobimy koaipleksowo Renowacja. 
Łowicz, róg ul. Bolimowskiej i ul. Baczyń
skiego, środy 11.00-17.00, w okresie 
od 15.05.06 do 01.09.06. nie czynne. 

Szybki kredyt gotówkowy 
dla osób odrzuconych przez banki. 
Tel. 0502-762462. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej . 
Tel. 0698-398-871. 

Wymiana pasów w vertlcalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel. 04&'830-04--02, 0601-226-944. 
Śluby myginalną WaISZawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Śluby WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

l.espół muzycmy - wesela, bale, 
przyjęcia TaniQ. Tel. 0511-870-127, 
0505-819-002. 

Profesjonalna obsługa Imprez 
muzycznych, flnnowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 

Regeneracja kartńdży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk 
przed kinem Polonez. 
Tel. 0509-62G-300, 0508-132~. 
www.schodyparlciety.pl 

Pozyskiwanie klientów - budowa sieci 
sprzedaży. Tel. 0887-787-692. Zawiozę do ślubu eleganckim BMW 5. 

Tel. 0604-973-039. Konstrukcje i stebnowanie odzieży. 
Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP. Tel. 0697-705-332. 
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95. Bagażówka, przeprowadzki. 
Materace sypialniane I rehabilitacyj- Tel. 0&01-34-71-70-
ne. Łowicz, ul. 3 Maja 15. Wesela, zespół z wodzirejem, 
Tel. 046/837-92-71, 0660-454-111 najtaniej. Tel. ~7-93. 
- Tapicerstwo. Stół staropolski - wynajmę. 
Usługi transportowe, samochód dostawczy, Tel. 0605-309-514, 0693444-826. 
1,5 t - tanio. Tel. 0501-154-218. Sprzedam przydomową oczyszczal-
Usuwanle drzew niebezpiecznych nlę ścieków. Tel 0500-1~. 
metodami alpinistycznymi i inne Limuzyny Lincoln nowe modele, 
prace wysokościowe. www.wynajmijlimuzyny.pl 
Tel. 0698-841-938. Tel. ll604-869-878. 
Ogrodzenia, bramy, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Naprawa sprzętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-880. 

Catering, profesjonalne dekoracje 
z towaru wlasnego lub powierzonego, 
sal weselnych, bankietowych, przyjęć 
okolicznościowych i innych, stołów 
stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerek. u klienta. Tel. 0609-876-103. 

Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
ul. Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 

Ogrody - oczka wodne - systemy 
nawadniające, projekty i wykonania. 
TeL 0505-266-276, 0660-636-814. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-178-189. 

Dekorowanie sal weselnych, stołów 
na imprezy okoliC7Jlościowe. Ceny 
promocyjne. Klimaty - Dekoratornia. 
Tel. 0505-065-572, 0509-652-676. 

OLEJ OPAŁOWY . , , 

NAUKA 
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 

Student PW, korepetycje - matematyka, 
fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 

Język polski - pomoc przy pisaniu prac. 
Tel. 0608433-138. 

Korepetycje z matematyki dla szkoły podsta
wowej - tanio. Tel. 0692-800-563 po 15.00. 

Matematyka - student UL, 90 min/25 zł. 
Tel. 0606-647491. 

Angielski - korepetycje, profesjonalnie, 
skutecmie. Tel. 046/837-53-15. 

Język angielski - korepetycje. 
Tel. 0604-962-820. 

Chemia, biologia Tel. 0601-613-963. 

Praca magisterska- pomoc. Tel. 0698-612-234. 

Matematyka Tel. 046/837-85-96. 

Korepetycje biologia, chemia, studentka 
Tel. 042/719-17-85. 

Fizyka, chemia z doja?.dern. 
Tel. 0506-102-392. 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

SpIZedam jc;cmiień, owies, żyto, mieszankę. 
Tel. (1461838.-14-63 po 20.00. 

Sprzedam kopaczkę ciągnik.ową, 
Tel. 0691-715496. 

Deszczownie. Tel. 0506-140-684. 
Sprnldam kwotę mlec:mą. Tel. 0692-260-705 
po 16.00. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-90. 

SpIZedam jednoosiówkę do ciągnika 
Tel. 0603-184-796. 

Suche wysłodki melasowane i sypkie 
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71, 
0602-235-159. 

Sprzedam jałówkę wysokociclną, 
wycielenie: 8 maj. Tel. 046/838-17-97. 

Sprzedam drzewka do sadzenia: świcrl<i, tuje, 
brzozy, żywopłot. Tel. 0600-215-589. 

~ NAJWYZSZA JAKos·c • • 

NAJNIZSZA CENA 
Goleńsko 37 

HURTOWNIA OLEJÓW SMAROWYCH 

Cil®[)©[b Ci) 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, ·837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl ~ 

• substraty, torf (150 I, 250 I) 

·zatrudni 
przedstawiciela handlowego 
Wymagania: • wykształcenie minimum średnie 

• prawo jazdy kat. B • obsługa komputera 
OFERTY ZAWIERAJĄCE CV I LIST MOTYWACYJNY~ 
proszę składa.&_ w siedzibie finny do 20 maja 2006· r. ~ 

• środki ochrony roślin PRZEPRASZAM • folia, agrowłóknina 
• drobny sprzęt rolniczy MARII: NOWAK •worki, oleje, nawozy ogrodowe p. llr 

CE,fliJ'J,:IEflflfiNNA za opinię wypowiedzianą 
' Łowicz„ ul. Katarzynów 46 ' • . I " ' I ' 'na t~m~t .J~ ~~oby ' ,J,-Ą,J.~ 

tel. 046 837-50-28' 837-53.-98 ~ ~ · -· . .. - ·, · J-' SYLWIJłP11:n1:11 . 
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Drocri Pacjencie, . . yliśmy dla Ciebie 
ć) • • ente otworz . 

na Two1e zycz . . zęści Łowicza . 

Nie męcz się, nie porow t~~ leki w hurtowe} cenie 
U nas znajdziesz wszys . 

APTEKA '' )( ~ ~ ~ ~ ,,, '' \T 
Łowicz, ul. Tuszewska 45 {INTERMARCHE) 

czynna: pon. - sob. -21, ndz. 9-1.8 

OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce 
ODZIEż: • ubrania dreUchowe • fartuchy • koszule ftanelowe 

• kamizelki • czapki • odzież nieprzemakalna • rękawice 
ŚRODKI CZVSTOŚCI: • pasta bhp • mydło 
• world • papier toaletowy • ręczniki 
• kremy do rąk • ścierki 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski 
• kaski • ochronniki słuchu i oczu • nakolaoolkl 

Finna Momx Głowno 
ul. Kilińskiego 98, tel. (042) 719-16-77 

046-838-15-00 
0-667-118-120 
pn-pt. 8-20, sb 12·20, ndz 12·15 *DLA RRM 
TEREN: Łowicz I okolice RABATY 

S O I F. CHOWO -

4.05 .2006 r. 

oferuje autoryzowany dystrybutor 
oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 

Firma „KOPER" Spółka Jawna 
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA 

tel.!~x (046) 937„13„sa, 
bezpłatna informacja 0800 50 SO 39 

MOŻLI ŚĆ ZAKUPU A RATY! 
DLA STAŁYCH KLIENTÓ 

./ upusty ł rabaty "? 

~ 
~ 

CĄ.TERING 
ZAPEWNIAMY: 
./ ws~a~iałą wy~a!ifikowaną obsługę, 
./ po~iłk1 .palce hzac" ./ wiejski stół 
./ d'."'1e sale (sala taneczna i sala jadalna) 
./ piękne udekorowanie sali 
./ niepowtarzalną i miłą atmosferę ! 

Tel. (046) 837-5M9, 0503-977-175, 0504-113-116 

~ 

~-=1-=..00% . 

~5~ CENTRUM§~~
DRZWI PRZESUWNYCH 



4.05.2006 r. OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE 23 

U NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos RaWy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Siew kukurydzy. Teł. 0694-55<Mi61. 
Sprzedam owies i pszeni<:«. 
Tel. 046/838-91-31. • 
Sprzedam tanio młóto browarne 
z przywozem Teł.~. 
0691.QIS-463. 

Sprzedam łubin słodki, 7.ółty, 1,5 t. 
Tel. 046/837-06-28. 

Pszenżyto 15 t-sprzedam. Tel. 0691-730-140. 

Sprzedaż kolczyków dla zwieiząt 
hodowlanych. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 046/838-62-19, 0668-131-109. 
Siew kukurydzy siewnikami Becker 
4- I 6--rzędowyml z dozowaniem 
nawozu I komputerami do monitoro
wania wysiewu, siew w różnych 
rozstawach międzyrzędzia. Romax, 
teł. 0604-071k564. 
Sprzedam basen 600 I. Tel. 046/838-24-55, 
0600-437-896. 

Sprzedam mi~ę zbożową 3 t 
Tel. 046/837-44.13. 

Sprzedaż opryskiwaczy polnych, sadowni
czych, imijek, kabin, rozrzutników Tandem. 
Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam sadzonki truskawek Alon, 
Luna, Elkat. Tel. IJ600.S7~. 

FIRMA „WOŹNIAK" ŚWIADCZY USŁU
GI SIEWU KUKURYDZY SIEWNIKIEM 
BECKER Z KOMPUTEREM WYSIEWU. 
la. 0602-70!Ml62. 
Sprzedam śrutownik bijakowy. 
Tel. 0503-639-101. 

Kup~ przyczepę D46A Sanok na ogwnieniu 
820. Tel. 046/839-13-43. 

Ursus 902, 1983 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-72-27, 0693--025-952. 

Sprzedam siano, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 

Siewnik 25 rurek - sprzedam. Kupię skrzynki 
plastikowe 15kg. Tel. 0698-334-437. 

Sprzedam kukurydzę San. Tel. 0608-163-268. 

Sprzedam kombajny zbożowe Forshnitt: 
E-514, 1988 rok, E-512, 1985 rok z kabina
mi, cheder 4,20m, stan bmdzo dobry. 
Tel. 0604-961-56(). 

Sprzedam ladowri Troll do obornika 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprzedam słomę. Tel. 046'839-2(}.29. 

Sprzedam mlóto browarne. 
Tel 0461838-48-86, 0691~. 
Ogólnoużytkowa kwczęta zaszczepio
ne I odhodowane. Tel. 046/838-28-07, 
0889-81~. 

Sprzedam żyto. Janowice, 

Sprz.cdam wóz konny, sieczkarnię, śrutownik, Sprzedam sadzarkę. Tel. 046/838-48-03. 
wialnię, mlynek czyszczący oraz narzędzia Sprzedam sianokiszonlcę _ heloty. 
ciągnikowe: kultywator, brony, obsypnik, Tel. 046/838-88-46. 
kosiarka, siewnik zaczepiany, rozrzutnik 
nawozów zawieszany. Tel. 0602-657-161. Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Sprzedam przyczepę 6 t, 3-stronny wywrot Tel. 0600-421-548. 
Tel. 0886-425-275. • 'Sprzedam trzy jałówki na wycieleniu. 
Sprzedam pług 5-skibowy, hydrauliczny, Tel. 046/838-73-19. 
agregat uprawowy 2,8 m. Tel. 0509-897-637. Sprzedam sadzeniak Denor. 

Sprzedam dwukółkę jednoosiową, nie reje
strowJUJą - tanio; przyczepę paszową, dwu
zbiornikqwa I 5t. Tel. 046/838-79-95, 
Bąk.ów Dolny 37. 

Sprzedam słomę w k08tkach. 
Tel. 0500-037-679. 

Sprzedam C-3(i() 3P. Tel. 046/838-60-79. 

Sprzedam prasę rolującą Claas 46 
i sieczk'amie jednorzędową, stan bdb. 
Tel. 0608-034-50 I. 

Jałówkę na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-74-91. 

Sprzedam Ursus 4514 lub MIZ 82, prasę 
Z-22412, 2002 rok, orkan 2A, ro:zJZUtnik. 
Tel. 0501-504-723. 

Tel. 046/838-75-01. 

Buraczek dla krów - sprzedam; przyczepę 
niską - kupię. Tel. 0241282-11-30. 

Sprzedam buraki pastewne, słomę i siano. 
Tel. 046/838-62-34. 

Sprzedam jałówki i Ursus 3512, 1996 rok. 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam pszeni<:« jarą z domi=lcą owsa 
Tel. 046/838-61-01. 

Sprzedam buraki pastewne, gm. Kiernozia 
Tel.·0602-745-301. 

Kosiarka sadownicza - sprzedam. 
Tel. 0461861-10-49, 0880-726-277. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 0605-065--054. 

Ziemniaki Lord, Wineta - sprzedam. 
Sprzedam Ursus 4512, Ursus 912, przyczepę Tel. 046/838-87-61, 0504-011M149. 
4,5 t, ogryskiwacz Pilmet, Prasę Z-224/1. 
Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam sadzeniaki Irga, snopowiązałkę 
Warta 2, młockarnie szerokomłotną Wannian
ka, agieg;it uprawowy szer. 2,10 m. 
Tel. 046/838-13-61. 

Siew kukurydzy. Tel. 046/838-90-52. 

Sprzedam siano. Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam żyto i mie=nkę ~e ton). 
Tel 0500-839-393. 

Sprzedam prasę Z-224, orlean 2, przy<7ąJę 
D-633. Tel. 0604-976-452. ' 

Skup żyta, sprzedai otrąb, śruty 
z mieszanki, śruty z owsa (atrakcyjna 
cena). Młyn w Retkach. 
Tel. 046/838-7345, 046/838-73-28. 

Sprzexlam sadzarl<~ do warzyw. 
Tel. 0603-722-880. 

Sprzedam owies i mieszmkę. Sromów. 
Tel. 046/838-44-77. 

Sprzedam kwotę mleczną 121 oo kg. 
Tel. 046/838-63-16. 

Sprzedam Bi21Xl Z.056, stan idealny, 1988 rok. 
Tel. 0509-897-637, 046/838-24-63 po 20.00. 

Sprzedam jałówkę cielną, tennin: I O maj. 
Tel. 046/837-13-47, 0887-818-294. 

Sprzedam I 5t żyta. Szymanowice 36. 

Sprzedam redełka 5, opryskiwacz 300 I. 
Tel. 046/838-47-23. 

Sprzedam siano w belkach. 

Sprzedam siewnik Poznaniak oraz Kosa 
Tel. 046/838-89-39. 

Sprzedam IO t mieszanki (pszenica, jęcimień), 
IÓ t pszenicy. Tel. 024/277-72-97 wieczorem. 

Sprzedam jalówk9 na ocieleniu. 
Tel. 060J.395.392. 

Sprzedam kultywator z walem 
stnmowym i dwukółkę do ciągnika. 
Tel. 046/838-04-79. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0507-122-732. 

Sprzedam klatki na króle. 
Tel. 046/837-10-1 I. 

Sprzedam brukiew ok. 3 t, ziemniaki 
dla bydła ok. 2 t Tel 0507-348-335. 

Sprzedam mieszmkę, pszenżyto, kukurydzę, 
jęcimień, ziemniaki jadalne i sadzeniaki. 
Tel. 0605-278-719. 

Sprzedam ciągnik z nowym silnikiem Esa, 
stan bdb. Tel 024/277-90-61. 

Sprzedam sieczkarnię Forschnitt E28 I C, 
1988 rok. Tel. 024/277-48-57, 
0694-146-962 po 20.00. 

Sprzedam slomc; w kostkach. Qnuślin 51. 
Tel. 046/839-22-83. 

Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Tel. 046/838-79-59. 

Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Tel. 046/838-43-84 wieczorem. 

Sprzedam słomę. Sieriniki, tel. 0602-686-518. 

Zetor 521 I, I 988 rok, przyczepa 41, 1995 rok, 
prasa Z224, rozrzutnik 6t Tandan (do małego 
remontu). Tel. 0608-420-169. 

Sprzedam T-25 i maszyny rolnicze. 
Tel. 0663-252-589. 

Sprzedam C-3(i(), prasę, pług i agregat 
uprawowy. Tel. 0608-354-272. 

Kuplę ciągnik I maszyny rolnicze. 
. Teł. 0607:ao9-288. 

Sprzedam kiszonlcę z buraków cukrowych. 
Tel. 0241277-48-96. 

Sprzedam słomę ze stodoły, burak pastewny. 
Tel. 0600-685-574. 

Sprzedam basen na mleko 430 I. 
Tel. 0241277-73-6(). 

Sprzedam pszeni<:«. Tel. 0887--051-729. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor
towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 

Silniki ciągnikowe MTZ, 914, 1214, Leyland, 024/277-85-77, 0602-232-406. 
agregaty prądotwórcze 7, 30, 600kW, 
agregaty chłodnicze, cz.ęści ciągnikowe 
różne. Tel. 0504-475-567. 

Sprzedam tunel foliowy 6x30. 
Tel. 046/838-56-74. 

Sprzedam 2 wysokocielne jałówki, tennin 
20.052006, po bardzo dobrych matkach. 
Tel. 046/838-11-74. 

Sprzedam wysokocielna krowę, tennin 
wycielenia 15.05.2006. Tel. 046/838-11-74. 

Sprzedam mieszankę żyta z pszenżytem, 
ok. 15t. Tel. 046/838-11-74. 

Sprzedam maszt do widlaka. 
Tel. 0667-901-220 po 18.00. 

Sprzedam słomę, okrągłe bele. 
Tel. 046/838-77-71. 

Sprzedam siewnik zbożowy ciągnikowy 
. i kultywator. Tel. 024/285-62-54. 

Kosiarkę rotacyjną, silniki elekttyczne, 
motoreduktor. Tel. 0421719-59-36. 

Pług obracalny trójka ,,Eberllart" - sprzedam. 
Tel. 042/719-56-83. 

Sprzedam prasę rolującą do słomy Welger 
z szmikim podbieraczem, stan bdb. 
Tel. 046/838-77-76. 

Owies, jęcimień - sprzedam. 
Tel. 046/874-76-69. 

Dwukółkę ciągnikową, sortownik do ziem
niaków - sprzedam. Tel. 046/874-76-69 

Kupię ślizgacz do prasy Z224/l, sprzedam 
JO ton mieszanki. Tel. 0697-682-114, 
0691-574-989. 

Ślęza, Stonn, Termit sadownicze. 
Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam ciągniczek ogrodniczy Fortschritt 
930 z całym osprzętem, cena do irąodnienia 

Sprzedam siewniki zbożowe Noolsten, Tel. 0505-806-554. 
Amazone, Hasia, siewkę 2-talenową Rauch, Agregaty prądotwórcze 45 kW, 16 kW, spa-
agregat uprawowy. Tel. 0663-647-066. linowe i 20 kW zaczepiany do traktora, pług 
Sprzedam siewnik Pornaniak, kabinę Atlas 4-skibowy, hydrauliczny, silnik S23 l 
do ciągnika. Tel. 0608-354-272. 15 kM - sprzedam. Tel. 0510-281-982. 

Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożową, Ro=utnik obornika jedno lub dwu-OSiowy, 
Tel. 0603-401--075, 0663-884-969. zgrabirukę 7 do siana, sadzarkę polską 
Sprzedam jęcimień jary. Tel 046/837-48-11. - sprzedam. Tel. 0421719-71-39. 

Sprzedam ·prasę zwijającą, walcową, 
120xl20, stan bdb. Tel 0600-822--089. 

C-330 po nmoncie - 1975 rok, pizyczepa 
saroozbierająca T050l2 - 1994 rok - sp=dam. 
Tel. 0663-602-629. 

Pszenicę i żyto- spmxlam. Tel. 0605-277-496. Owies większa ilość _ sprzedam. 
Sprzedam ~ i 2 gą,gory i małe kac2ki Tel. 046/874-74-28. 
(li sztuk), dwie wialnie i bukownik. 
Wyborów 72, tel. 046/838-11-24. 

Sprzedam ziemniaki Mila. 
Tel. 046/838-12-26. 

Z powodu likwidacji sprzedam krowę 
(trzecie wycielenie). Tel. 0696-678-800, 
046/839-67-68. 

Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor (i()! I, 
1982 rok. Tel. 046/838-86-62, 
0602-236-727 wiecwrem. 

Sprzedam opryskiwacz spelinowy, lac2kowy, 
wioski, marlci Minarelli - stan idealny. 
Tel. 046/837--07-25 po 20.00. 

Sprzedam pług obrotowy Ibis 2+1, 2003 rol\, 
suszarnię (zasyp 3 t). Tel. 0508-363-954. 

Kupię j!l!ówi cielne hodowlane. 
Tel. 0503-007-351. 

Kupię byczki mieszańce mięsne. 
Tel. 0509-171-283. 

Odcan 2, pług trzyskibowy - sprzedam. 
Teł. 0421719-70-29, 0691-538-572. 

C-360, 1984 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-047-954. 

C-330 - sprzedam. Tel. 0605-530-477. 

Sprzedam talerzówkę, dwukółkę 
ciągnikową, opryskiwacz. 
Tel. 0421719-56-77. 

Truskawki Kent, Hanoia. 
Tel. 046/874-75-78. 

Borówka ametykańska sadzonki 
- sprzedam. Tel. 0602-42-'71-44. 
Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Skup owoców, nawiążę wspólpra<:«. 
Tel. 0607-242-247. 

Sprzedam c 330, stan idealny. 
Tel. 0605-21-85-84. 

Sprzedam kozy i kózki. Tel. 046/835-34-51. 

Sprzedam siano luz.em, słomę w kostce, 
żyto 1,5 tony i topolę. Tel. 046/835-31-15, 
0889-861-288. 

Sprzedam I O too pszenżyta, Chelmce 
gmina Kowiesy. Tel. 046/831-78-65. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/835-30-53. 

Sprzedam sad7.0nkę truskawki Z,enga. 
Tel. 0609-942-131. 

Sprzedam kosiadcę rotacyjną =ską, p<ZClrZą
sarko - zgrabirukę 4 gwia7AI do siana 
Tel. 046/831-65-34 po 20. 

Sprzedam sadz.onlcę jednorocznej truskawki 
Elsanta i Camarona. Tel. 0697-928-363. 

Sprzedam 2 krowy cielne. 
Tel. 046/81-57-067. 

Sprzedam jalówlq< wysokocielną. 
Tel. 046/831-10-27. 

Sprzedam siewnik zbożowy combi, fiński, 
stan bardzo dobry, hydraulicznie podnosw
ny, des7.cznwnia wodna 7aSięg 250 m, pro
dukcji DOJWeskiej. Przycr.epa samcnaladow
cza i samorozladowcza do bel olaąglych 
- nowa, za pół ceny. Tel 0692-357-841. 

Sprzedam prasę z 224/l;J7, s1llll bdb, 
pierwszy właściciel. Tel. 0693-698-0i9. 

Sprzedam ładowacz obornik Mikrus 350, 
1997 rok. Tel. 046/813-70-79 po 19.00. 

Sprzedam ID1JZUlnik 2-0Siowy po remoncie. 
Tel. 0608-248-668, 0692-964-002. 

Sprzedam dojarkę nową, 2-bańkową, 
Tel. 046/831-75-41. 

Sprzedam siewnik Poznaniak 2, 70 m, stan 
idealny. Tel. 0694-077-743, 046/835-33-80. 

Sprzedam kombajn Claas Merkator 70, che
der 4,20. Tel 046/814-62-68, 0606-463-183. 

ZWIERZĘTA 

Pawie, bażmty srebrzyste - spmxlam. 
Tel. 0603-226-494. 

Bażanty Teł. 0663-467-569. 

Westy. Tel. 0663-467-569. 

Kotki balijsie. Tel. 046/837-64-59, 
0606-462-817. tel. 046/838-65-52. 

Sprzedam agregat uprawowy, 
siewny, 2,40 m szer. Tel. 0660-826-647. 

Tel 046/837-27--05 wieczorem. 

Sprzedam lub zamienię C-3(i() na inny. 
Tel. 0513-375-687. 

Kupię C-330M, stm bdb. Tel 0602-686-518. Sprzedam jałówkę na chów lub raeź. 
Nieborów, tel. 046/838-56-89 po 20.00. 

Sprzedam deszczownię. Tel. 0663--049-266, 
0693-531-562. Hodowla owczarltów niemieckich - poleca 

=iaki rodowodowe. Tel. 046/837-23-33, 
0508-174-814. 

Sprzedam siano i słomę. Tel. 046/838-45-80. 

Sprzedam siewnik zbożowy 2xl5. 
Tel. 0668-472--081. 

Sprzedam ziemniak, sadzeniak. 
Tel. 0502-616-392. 

Sprzedam przyczepc; 6 t, wywrot, podwójne 
bwty. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam cieliczkę hodowlaną. 
Tel. 046/839-11-61. 
Sprzedam C-3(i(). Tel. 046/838-98-28. 

Remonty ciągników C-360, T-25, C-330 
- tanio. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam zboże. Tel. 046/838-09-54. 

Sprzedam żyto, owies, pszenżyto, 
słomę. Teł. 046/838-20-48. 
Waz:t PASZJ:NłE KEENAN. 
lEL 046/838-17-19, 0609-788-373. 
Dojarki przewodowe, hale udojowe, 
wygrodzenia, zgarniacze obornika, 
świetliki kalenicowe. 
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Skowroda 
Połudoiowa 17, tel. 0888-822-173. 

Sprzedam zboże, miesrnnkę. 
Tel 046/838-63--04 wieczorem. 

Sprzedam siano belowane. Zabostów 
Duży 14, tel. 046/837-93-57, 0500-82(}.107. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Zielkowice 214. 

Sprzedam Claasa 46 I 20x 120, szeroki 
podbieracz. Tel. 0695-855-170. 

Sprzedam słomę prasowaną 
w kostkach, tanio. Tel. 0660-781.ass. 
Sprzedam obornik. Tel. 0506-150-469. 

Sprzedam ziemniaki Irga. Tel. 0698-526-091. 

Opony rolnicze po atrakcyjnych cenach. 
Tel. 0600-326-597. 

Oleje silnikowe, hurt-detal. 
Tel. 0600-326-597. 

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-191, 0441725-02-95. 

Sprzedam Cyklop, stan dobry. 
Kupujemy kosiarł<I ciągnikowe listwo- Tel. 046/838-46-40. 
we tzw. „Osy'', cena atrakcyjna. 
Tel. 046./838-72-80. 
Opryskiwacz 400 I - sprzedam. 
Tel. 0503-696-557. 

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne. Panna 91. 
Tel. 0667-626-828. 

Sprzedam skrzynki I 5kg i kosiarkę rotacyj
ną, Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam Ursus C-330 lub C-3(i(), stan bdb. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 
IO maj. Kamków 17, gm. ~o. 
Tel. 046/838-18-03. 

Sprzedam żyto, słomę ze stodoły, Strugienice. 
Tel. 046/838-77-40. 

Sprzedam prze117ą5acz karuzelowy, chwytak 
bel dużych (tył ciągnika). chwytak 
do Cyklopa, Kos, opryskiwacz. Reczyce 84. 

Sprzedam owies. Wyborów 78, 
tel. 0694-306-445. 
Ciągnik C-355, zarejestrowany, stan bdb 
- sprz.edam. Tel. 046/838-31--05. 

Sprzedam siano, słomę belowaną, 
Tel. 0691-335-514. 

·Sprzedam żyto, słomę. Tel. 0606-364-262. 

Sprzedam krowę wysokocielną. 
Tel. 046/838-57-59. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjna, polską Z036. 
Tel. 0600-934-138. 

Cięcie żyta na kiszonkę. 
Teł. 0604463486. 

Sprzedam obornik bydlęcy, okolice 
Nieborowa, Tel. 0500-071-877, 
046/838-64-79. 

Sprzedam krowę na wycieleniu, 4 cielak. 
Tel. 0660-750-259. 

Sprzedam MF 255, Ursus C385A, 4x4, 
ładowacz Tur do MF, Biz.on Record, Z056. 
Tel. 0501-504-723. Sprzedam obornik bydlęcy, rozsiewacz 

nawozowy Kos. Tel. 046/838-55-28. Wygoda 8. Sprzedam krowi; na wycieleniu. 
Sprzedam beczkę 2500 I na wodę, 
bez podwozia, ocynlcowaną; siewkę 
do nawozu zawieszaną; przyczepę 3,5 t, 
wywrotkę. Tel. 024/277-95-36. 

Sprzedam ciągnik C-330 z turem; przyczepę Tel. 0698-967-471. 
4-tonową, sztywną, Tel. 0502-322-079. Sprzedam krowę zacieloną, 

Ursus 4514, 550 Mtg - sprzedam. 
Teł. 046J838-47-96.. 

Sprzedam siano be loty I 20x I 20, rozrzutnik 
obornika jednoosiowy, dojarka Alfa Lava, 
mieszalnik na mokro 250 I. Zlaków Nowy. 
Tel. 046/838-71-71. 

Sprzedam tanio jałówkę wysokoclel- Sprzedam słomę belowaną ze stodoły, 
ną. Tel. 0880-642-244, 046/839-~13. Wygoda. Tel. 046/838-90-69. 
Sprzedam sadzeniaki ziemniaka żółtego 
i jadalne. Tel. 046/838-76-14. 

Przywiozę młóto br9wame. 
Tel. ~294139. 

Sprzedam jęczmień, pszenicę, pszenżyto. 
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14. 

Sprzedam pszenicę i żyto. 
Tel. 046/838-98-90. 

Sprzedam sianokiszonkę w balotach, 
słomę ze stodoły. Teł. 0698-667-835. 

Sprzedam jałówkę po wycieleniu. 
Tel. 0609-261-390. 

Kupie Orkan. Tel. 046/838-23-93. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Janowice, tel. 046/838-62-69. 

Sprzedam jałówki; na wycieleniu, słomę 
belkowaną, Tel. 046/838-50-75. 

Sprzedam 1aBo belowllie. Mysiaków 20}, 
'tel. 0600~._148. 

Sprzedam jałówkę cielną i zacielone. 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam ciągnik Zetor 52 I I, 1986 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą 
T--072 oraz słomę. Tel. 046/838-78-83. 

Sprzedam kabinę C-3(i(); pszenżyto 
z żytem pół na pół. Tel. 046/838-14-53. 

Sprzedam kiszonlcę kukurydzianą I ha, 
3000 zł, 1600 t w czterech pryzmach, 
zakiszona, kwas mlekowy, do negocjacji. 
Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam siano. Bobrowniki 123. 
Tel. 046/839-63-14. 

Sprzedam pług obracany 3-skibowy; dmucha
wę; śrutownik 7,5 kW z wydmuchem. 
Tel. 0691-979-270. 

S~tf° i pszoożyto. re1. 0502-291-340. 

S~r:QZfZll1Dilt. TeJ. q4151.83&-41-'>~ 

Tel. 046/839-60-02. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą. 
Tel. 0602-339-665. 

Sprzedam jałówkę aa \vycieleniu. 
Tel. 0606-438-323. 

Sprzedam siano belowane. 
Teł. 046/838-91-81. 

Sprzedam sianokiszonkę w belach, 
llO zł/I szt. Tel. 0510-256-444. 

Sprzedam owijarkę bel, siewnik 
do kukurydzy, roztną,wka Fruh, 3,6 m. 
Tel. 0601-297-783. 

Agregat upmwowy 5, I m, stan bdb. 
Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam żyto, jęczmień, siano below'ane 
luzem. Tel. 0602-875-904, 046/83(}.32-46. 

Sprzedam koła 650x20 - 4 sztuki. 
Tel. 046/818-71-67. 

Sprzedam brony 5, pług 2 Grudziądz, śrutow
nik bijakowy, opielacz do buraku, glebogry
zarkę 1,6 m Grudziądz. Tel. 088(}.353-819. 

Srutownik bijakowy Bąk 7,5kW, ssąco-tło
czący (na zamówienie). 1):1. 088(}.353-819. 

Spiudam C.360 '.lł', 19811 rok. 
TeL ~'17'-itl • • 

Sprzedam ciągnik Johne Deere z przednim 
napędem, 75kM, stan bdb, cena do irąodnie
nia. Tel. 0501-541-206, 046/838-17-76. 

Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy jednO
rz.ędową Meli. Potinger - Rototion. 
Tel. 046/838-74-45. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną IO.V. 
Tel. 046/838-79-59. . 

Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Kocierzew Północny 32. 

Sprzedam Ursus 914, 1987 rok, stan dobry, 
34000 zł do negocjacji. Tel. 0692-335-998. 

Sprzedam Bizon Z.056, 1981/1982 rok. 
cena 22000 zł do negocjacji + cheder ~ 
do kukurydty, 5500 zł. Tel. 0692-335-998. 

Sprzedam ciągnik T25, ·1982 rok. 
Tel. 0692-575-415, 024/277-39-63. 

Sprzedam kombajn Bolko i scinacz zielonek. 
Tel. 0604-104-335. 

Sprzedam C-330. Tel. 046/861-16-20, 
0603-103-174. 

Sprzedam dwie jałówki, wiek 1,4. 
Tel. 046/861-25-08. 

Sprzedam tanio siano belowane. 
Tel. 0607-733-868. 

Sprzedam słomę prasowaną, pszenżyto 
ozime około 5 t Tel. 046/838-04-73. 

Sprzedam dwie krowy na ocieleniu. 
Tel. 0691-267-877. 

Sprzedam sianokiszonlcę w baltonach. 
Tel. 046/839-73-34. 

Sprzedam basen 350 I. Tel. 0241285-42-98 
po 20.00. 

Sprzedam pszeni<:«. Tel. 046/838-74-04. 

Sprzedam klacz 3-letnią. Grzybów 16. 
Tel. 024/285-42-31. 

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, radziec
ki. Jacochów 26. Tel. 046/835-20-00. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0606-189-399. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0696-930-205. 

Sprzedam śrutownik walcowy. 
Tel. 0880-511-791. 

Sprzedam jalówkĘ. Tel. 046/838-60-50, 
0514-963-640. 

Sprzedam C-36(), po remoncie, 1979 rok, 
10000 zł i kultywator 10. Tel. 0603-991-236. 

Ładowacz cyklop, stan dobry. 
Tel. 0661-848-399. 

Sprzedam ziemniaki Lord. 
Tel. 046/838-47-66. 

Sprzedam C-330. Tel. 0503-955-221. 

Sprzedam jałówkę cielną, 
Tel. 0693-752-498. 

Spm!dam silnik C-385. Tel. 08800653-~ _ 

Sprzedam większą ilość pszenżyta. 
Tel. 0421719-87-76, 0601-066-904 
wieczorem. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 0421719-95-65. 

Prasę zwijającą, rozrzutnik obornika. 
Tel 0508-364-849. 

Przyczepę jugosłowiankę li, rozsiewacz 
RCW-3. Tel. 0503-491-575. 

Sprzedam zboże. Tel. 0502-282-752. 
Sprzedam owies. Tel. 0887--043-854. 

Belka polowa do opryskiwacza 8 m. 
Tel. 0504-047-563. 

Sadzonki pomidorów sprzedam. 
Tel. 0504-047-563. 

Sprzedam s=wcerki miniatury pieprz i sól. 
Tel. 0697-930-598. 

Buldog Amerykański, s=.enięta - spmxlam. 
Tel. 0660-429-341, 0660-429-317. 

Sprzedam =iaki Owczarki niemieckie. 
Tel. 0604-646-674. 

Sprzedam 4.-tygodniowe Bemiłrdyny. 
Tel. 0501-431-992. 

Sprzedam owczarka niemieckiego, rocznego. 
Tel. 0608-4 I 5-267. 

Sprzedam 2-letniego owczarka niemieckiego 
oraz 18-miesięcznego amstaffa. 
Tel. 046/838-64-4 7. 

· 1' 217 Sprzedam Bemanlyna, 8-miesiecy, suczka 
Sprzedam ctągnik C-3(i(). el. 04 J9-5S-t7, 3-miesiace. Tel. 0504-010-956. 
0608-776-473. 

Sprzedam wielomk. Tel. 0421719-58-61. 

Opryskiwacze polowe, sadownicze, 
belki herbicydowe, inne.maszyny 
i środki ochrony roślin. Dmosin 124. 
Tel. 046/874-72-88. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Głowno, 
Targowa 76. Tel. 0421710-87--03. ' 

Sprzedam mieszankę i pszenżyto. 
Tel. 042/719-80-89. 

Kupię skieczkamię do Biz.ona Z056. 
Tel. 0512-105-749. 

Sprzedam przetrząsarkę przekaźnikową 
do siana, opryskiwacz, kosiarkę rotacyjną. 
Tel. 0512-105-749. 

Sprzedam przyczepę dwukółkę ciągnikową, 
gilotynę, betoniarkę, spawarkę, szlifierkę, 
wiertarkę ze stołem, wiginarkę do rur i stojak 
oraz Poloneza Caro, 1994 rok. 
Tel. 0501-630-898. 

Sprzedam siano. Tel. 0421710-93-45. 

Sprzedam prześnik do świń. 
Tel. 0605-061-209. 

Sprzedam pług 3-skibowy, sadzarkę 
polską, rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 0887-382-129. 

Ursus 4812, stan bdb. Tel. 0421719'63-66 
po 20.00. 

Sprzedam sadzonkę porzeczki 
czerwonej. Tel. 046/814-14-13. 
Ferma Julianów przyjmuje zamówienie 
na odchowane kurczęta ogólnoużytkowe. 
Większą ilość dowoi.ę na miejsce. 
Tel. 046/815-46-36, 0505-027-56(). 

Sprzedam siewnik do nawozu ley, 
mieszalnik I t, śrutownik walcowy. 
Tel. 0601-275-911. 

Dmuchawę do siana pionową, śrutownik 
na kamienie, chlodzirukę do mleka. 
Tel. 046/831-12-87. . , • .-

Sprzedam yorki. Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam owczarek I rok - tanio. 
Tel. 0691-090-215. 

Jałówkę na wycieleniu sprzedam. 
Tel. 04217 I 9-48-40. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Krup - kroczek - sprzedam. 
•Tel. 046/874-76-13. 

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Sprzedam jamniki szorstkow!ose. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-16()-609. 

Sznaucerki rodowodowe. 
Tel. 0606-639--045. 

Labradory. Tel. 0512-221-828. 
Sprzedam owczarki niemiecki, długowłose, 
mocnej budowy. Tel. 046/831-12-18. 

Sprzedam cocerspaniel angielski, zloty. 
Tel. 0509-38-17-16. 

Sprzedam krowę 3-Jelllią na ocieleniu, 
I (}.letnią po wycieleniu. Tel. 0608-248--068, 
0692-964-002. 

Reproduktor, buldog angielski i francuski. 
Tel. 0600-243-341. 

Sprzedam sadzonki'ii,o~_e-~lp •· ' ·' 
·CZ8{Tlllj I !2BfW0081.:J"~)7..<!ęl'', ===;:z:;&.::;:>:c=-:;;::..=~~:=,.m::"" 
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Jeszcze· tylko mała rozgrzewka i za moment rozpocznie się pierwszy w tym sezonie spływ 
kajakowy Rawką. 

1 maja rozpoczął się 
trzeci już sezon 
kajakowy 
w Joachimowie -
Mogiłach 

i w Ziemiarach 
w gminie Bolimów. 

ego dnia odbył się pierwszy 
spływ kajakowy Rawką - od 

zbiornika wodnego leżącego między 
Joachimowem a Ziemiarami aż do 
Sierz.chowa - gdzie rzeka ta wpada 
do Bzwy. W spływie brało udział 
pięć dwuosobowych załóg i dwie 
kanadyjki. - Sami ludzie zapra
wieni w bojach - jak nam powie
dział organizator spływu, współ
właściciel przystani Patryk Ko
łosowski. 

Zaprawą taką trzeba było się 
wjkazać, bo trudno w kajaku się 
nie ochlapać - a woda zimna. Trud
ność spływu polegała przede 
wszystkim na tym, że poziom 
wody yv rz.ece o tej porze roku jest 
wysoki, a nurt wartki. O tempie 
spływu może świadczyć to, że miał 
trwać około 5-6 godzin, a trwał 
4,5 godziny. -PWo się bardz.o do
brze, uciekl.iśmy przed deszczem -

mówił po spływie Kołosowski. 
Dodaje, że nikt się nie wywrócił, 
a trasajest bardzo malownicza. Tyl
ko w jednym miejscu, w którym 
prz.epl.ynięcie utrudnia drzewo, trze

ba było położyć się w kajaku. Z rze

ki wychodzić trzeba trzy razy na 
tamach. elektrowni w Bolimowie 
i Sokołowie oraz przez młynem 
w Kęszycach. - Trqsa jest łatwiejSUl 
niż ze Skierniewic do Joachimowa, 
bo tam jest więcej miejsc, w których 
trzeba przenosić kajaki Jeyt też bar
dziej malownicza, bo lepiej widać 
dolinę rzeki, osuwiska, ł4fci i pusz
czę. 

Przy okazji spływu miłośnicy te} 
formy wypoczynku zabrali u sobą 
wodci naśmieci. Zapełnili tylko dwa, 
co może świadczyć o tym, że dolina 
Rawki jest dość czysta. 

ybudowany blisko zalewu 
sezonowy bar ,,Letnia Przy

stań Lecha" nastawia się jednak na 
wypożycz.anie kajaków, a nie orga
nizowanie spływów. Obecnie ma ich 
do dyspozycji 20. Cena wypoży
cunia kajaka na spływ wynosi 
50 zł za I dzień, za pływanie 
przez cały dzień na zbiorniku 
zapłacić należy 40 zł, za I godzi
nę - 6 zł. Do przystani zwykle 
docierają turyści w 4 - 6-osobo-

wych grupach z najbliższych 
miast - Łowicza, Sochaczewa, 
Żyrardowa i Skierniewic. 

ad zbiornik pod Bolimowem 
docierają też turyści ,,roweID

wo-kajakowi" z Łodzi i Warszawy, 
którzy przyjeżdżają pociągiem do 
Radziwiłłowa łub do Skierniewic -
Rawki, potemjadąrowerami przez 
Puszczę Bolimowską do przystani 
w Joachimowie. Stąd kajakami spły
wają do Bolimowa, a następnie przez 
puszczę i tereny doliny rzeki Rawki 
jadą rowerami do dworca PKP 
w Jasionnej Łowickiej, skąd pocią
giem mogą wrócić do domu. 

Od maja sezon kajakowy roz
pocz.ął się też na Bzurze. W miej
scowości Konary za Sochaczewem 
działa wypożyczalnia prowadzo
na przez Michała Ścigockiego. -
Oficjalnie rozpoczęliśmy sezon 
I maja, ale tego dnia nie dało się 
pływać, bo padało. Pływać moż
na było już kilka dni wcześniej. 

Cały czas jest u nas możliwość 
korzystania z kajaków indywidu
alnie i zbiorowo - mówi Ścigocki. 
Dla zainteresowanych ma przygo
towane propozycje, nawet2-4-dnio
we, o różnym stopniu trudności, bo 
siadając do kajaka, każdy oczekuje 
czegoś innego. (mwk) 

.;" KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWO.W~GLOWr:~llMID· 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykonu]emy 
l_,,,,acje c.o. z 7% VAT 
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

LOWICZ. ul. Napoleońska 12. tel. (046) 837-83-93 
- - --- -- - - - - - - - - --- - - -

GLOWNO. ul. Bielawska 17. tel. (042) 719-15-26 
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Laureaci zaśpiewali w Zdunach 
Czternaścłoro spośród 

szesnaściorga laureatów Po
wiatowego Przeglądu Piosen
ki Dziecięcej wzięło udział 
w koncercie laureatów, który 
odbył się w czwartek 27 kwiet
nia na sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zdunach, głównego 
organizatora przeglądu. Kon
cert obejrzało ponad 1 OO wi
dzów. 

żadnych ograniczeń co do repertu
aru, któcy mogli zaprezentować. 

spół ,,Magdalenki"z SP w Gaju 
Wojewodzy, Maciej 'Wysocki z Gim
nazjum nr 4 w Łowiczu, Kasia 
żelazkiewicz z Łowickiego Ośrod
ka Kultwy, wreszcie laureaci z roku 
2003: Martyna Kolasiewicz z SP 
w Nowych Zdunach, Magdalena Le
bioda z SP w Gaju Wojewodzy, Lu
dwika Frątczak z Pijarskiego Gim
nazjum w Łowiczu, zespół ,,Bez 
nazwy'' - w Gllimazjum w Biela
wach. 

N a scenie zaprez,entowali się 
zdobywcy pierwszych 
miejsc z lat2005, 2004 i 2003 

w kategoriach szkół podstawowych 
i gimnazjów. UC7.eStnicy nie mieli 

Oprócz tego wystąpili laureaci 
z roku 2005: Katarzyna Sut z SP 
w Domaniewicach, zespół ,,Roz
bójnicy z Bąkowa" z SP w Bąko
wie, EmiliaMiziołekzPijarskiej SP, 
zespół „Wysportowane dziewczy
ny" - SP w Bąkowie, laureaci (poda
jemy szkoły, z któcych wówczas 
startowali, cZf# z nich już je ukoń
czyła) z roku 2004: Judyta Ignasiak 
z SP w Domaniewicach, zespół 
„Gwiazdeczki'' z SP w Gaju Woje
wodzy, Katarzyna Kaźmierczak u 
Specjalnego Ośrodska Szkolno -
Wychowawczego w l.owiczu, u-

w przyszłości laureaci przeglądu 
będą zapraszani, obok zespołów 
folklocystycznych, na koncerty pro
mującepowiatłowickinatereniekra

ju. &fy 

-------------------------- REKLAMA -

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURAlNEGO 

oferuje Zakład Kamieniarski 
Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży) • 

• Na terenie zakładu wzorcownia, 
do obejrzenia ponad 50 wzorów 
nagrobków w różnych kolorach. 

• Kompletny nagrobek z granitu 
z tablicą już od 1.800 zł, 
podwójny od 4.000 zł. 

• Montaż i transport gratis. 

• Pfodukujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604.-454 ~ 

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie • 

OGŁASZA SPRZEDAZ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 
• narzędzia i przyrządy 

(w szczególności stolarskie) 
• farby • lakiery • bejce • kleje • wyroby różne 
• materiały i wyroby różne 

w szczególności stolarsk.ie 
(tarcice, okleiny, płyty, blaty, zawiasy, 
tarcze ścierne, wyroby metalowe i inne}, 

• maszyny i urządzenia stolarskie 
• maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni, 
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 
• sprzęt biurowy i komputerowy. 
~ Wystawione na sprzedaż rilchomości można oglądać 

i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie 
~ w godz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90). 

Gminna Spółdzielnia „SCh" w Dmosinie 
• 

WYDZIERZAWI 
• OBIEKT PO MASARNI 

(centrum gminy) 
• POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE 
• 4 KIOSKO-SKLEPY z możliwością 

adaptacji na domki letniskowe 
Tel. (046) 874-74-60, 0605-587-016 ffi 

MATURA 
2007 

• grupy max 6-osobowe lub indywidualnie 
• zakres podstawowy, rozszerzony 
• profesjonalne warunki i wyposażenie 
• 2 godziny tygodniowo 
• od 1 października 2006 
• zgłoszenia do 30 czerwca 2006 

NOWA SIEDZIBA SZKOłY 

PERFECTUS NOVI 
przy ul. Braterskiej 9 (sąsiedztwo SP 7) 

dawniej ul. A. Mickiewicza 16 
tel. 046 837-06-84, 046 837-72-39 ~ 

~~§!Q~~~~NIA ~ i Budownictwa w Łowiczu 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ • studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
~ •stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
l.L.--.ll •kostkę brukową fF4'l • bloczki betonowe 
f)..____j,I •pustaki zasypowe 

•nadproża 

D • galanterię betonową 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 
&·mall: SIB@wlnkhaus.com.pl; 

Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/sib 

Zapraszamy w godz. 7.()().17.00 ! 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

zawiadamia, że posiada 
DO WYNAJĘCIA 

LOKALE UŻYTKOWE 
1. IQkal użytkowy o powierzchni 69 m2 

położony w Łowiczu os. Bratkowice bud. 3a 
2. lokal użytkowy o powierzchni 104,70 m2 

położony w Łowiczu ul. Sikorskiego 1 
../ Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM. 
../ Telefon kontaktowy (046) 837-38-76. R-68z 
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T 
ryptyk artystycrny zaaranżowany 
przez naszych kulturalnych anima~ 
torów rozpoczął się 3 marca, kon

certem Jacka Lachowicza. Przed tygo
dniem miała miejscechuga odsłonapm:dsię
wzięcia- film „Spacer po linie" oraz wy
stęp Olafa Deriglasoffa. W obu przy
padkach frekwencja była lepiej niż przy
zwoita, co moim skromnym z.daniem, jest 
pokłosiem ,,szczepionki" jaką łowiczanie 
otrzymali w lutym w postaci Och! Film 
Festiwalu. Tak się przyzwycz.aili do odwie
d7.ania Podtzecznej, że teraz bezŁOK-u żyć 
nie mogą. ... 

Niektóre biografie mają to do siebie, żebra
kuje im obiektywizmu. Opisując życie kogoś 
sławnego, autotzy zwykle zapominają o tych 
najgorszych cechach swego bohatera, na plan 
pieiwszy wysuwając same pozytywy. A je
śli już rzec-z dotyczy kogoś żyjącego, to nie
mal możemy być pewni że biograf ,,się po
stara". No cb.yba, że ma być kontroweraj
l)ie, pod włos, nie z prądem itd, to można 
spodziewać sięodbn!!-owienianawetnajszla
chetniejszej postaci. W przypadku John
nego Casha trz.eba było ,,się postarać". Bo 
facet miał dość ciężki charakter i mnóstwo 
wybojów na życiowej drodz.e. 

Przyznam. że kiedy usłyszałem, że po
wstał film o Cashu specjalnie mnie to nie 
obeszło. Muzyka country, a właśnie za tuza 
tej odmiany rock'n'rolla miałem artystę, ni
gdynie należała do moich ulubionych. Choć 
ucz.estniczyłemonegdaj wmrągowskimPik
niku (w 1990 roku), trudno byłoby mnie 
urnać fanem dźwięków rodem z amerykań
skiej prowintji. Wiem, wiem - w Stanach 
gwiazdy z Nashville sprr.edają więcej płyt 
niż Bon Jovi iBrtiney Spears razem wzię
ci, aletakjakniktnmieniezmusi dooglądania 
futboluamerykańskiegotakinie23Ciągoiejuż 
na koncert country. Ale kiedy okazało się, że 
obraz Jamesa Mangolda zbiera niezłe re
cenzje, że ludzie nie tylko za Oceanem chcą 
go oglądać, a Oscary 2006 może zdomino
wać właśnie ,,Spacerpo linie", nie wypadało 
(nawet jeśli 17.eCZ miałaby dotyczyć coun
try ... ) filmu nie obejneć. 

C 
ashapoznajemyjakomałegochłop
ca, któcy mieszka z rodziną na far
mie gdzieś nakońcuamecykańskie

go świata. W domu się niepnelewało. Praca 
w polu przynosiła niewielkie zyski, a do 
tego głowa rodziny lubiła część zarobku 
upłynnić w barze. Stąd Johnny z bratem 
próbowali sobie jakoś dorobić, pracując w 
pobliskim tartaku. Tam też wydarzyła się 
tragedia, która zaciążyła na całym życiu na
szego bohatera - śmiertelny wypadek star
szego z braci Cashów, oczka w głowie ojca. 

' 

W ramach projektu Tipes Topes, w sobotę 22 kwietnia wystąpił w ŁOK Olaf Deriglasoff (basista, pierwszy z prawej) 
- ex muzyk zespolów Apteka, Pudelsi, Homo Twist. Arlysta promował swój nowy album solowy pod tytułem ,Produkt". 

Ojciec obarczał Johnnego za to wydarzenie, 
ten do końca swych dni nie mógł sobie pora
dzić z brzemieniem, jakie otrzymał w dzie
ciństwie. Relacje w rodzinie zawsze dalekie 
od ideału, teraz; stały się nie do zniesienia 
Dlatego kiedy po latach nadarzyła się oka
zja, J. R założył mundur i wyjechał służyć 
ojczyżnie. Do Europy. Armia niewiele go · 
obchodziła, ale wojskowe życie obudziło 
w nim talent muzycrny. Kupił sobie gitarę 
i zaczął pisać piosenki. Ożenił się, zaczął 
pracęjako komiwojażer. Ale praca nie przy
nosiła mu ani satysfakcji, ani pieniędzy. Dla
tego wraz z przyjaciółmi, z któl)'mi two
rzył amatorski tercet, zgłosił się do Studia 

nagraniowego SWl w Memphis, licząc na 
zrobienie kariecy. Kiedy przesłuchujący ze
spół Sam Philips odradził Casbowi śpiewa
nie gospe~ ten zaprezentował mu kilka swo
ich ,,ż.olnierskich" kompozytji. I to było to! 
Proste słowa, chwytliwy beat- ludzie kupili 
muzykę młodzieńca z Arkansas. No i za
częła się rock'r'rollowa karuzela - koncert, 
wywiady, fanki ... Johnny stał się sławny 
i bogaty, i co raz mniej szczęśliwy. Wiecznie 
poza domem, oddalał się od ż.ony i córek, 
a wielkie niespełnione uczucie do piosenkar
ki June Carter, wpychało go w obłęd. Je
dynym lekiem były narkotyki. ,,Amfutarni
nę brałem dosłownie garściami, podobnie bar
bituany. A te drugie zażywałem nawet nie 
po to, żeby spokojnie zasnąć, tylko żeby 
ustąp.iły drgawki po amfetaminie" - wspo
mina muzyk w autobiografii. Taki tryb ży
cia musiał się odbić na zdrowiu i kariene. 
Cash spadł na dno - bez rodziny, przyjaciół, 
pieniędzy, w konflikcie z prawem. Wtedy 
los okazał się dla niego łaskawy - ktoś podał 
mu rę_kę, żeby znów mógł wyjść na brzeg ... 
Filmowa opowieść o kańeneJobnnego koń
czy się w momencie dla niego bardzo waż
nym - koncercie w wiezieniu Folsom, któcy 

został nagrany i wydany na płycie w roku 
1968 i stał się jednym z lepiej sprzedających 
się albumów w dyskografii piosenkarza. 

Jak się potoczyły dalsze dzieje „człowie
ka w czerni" jak nazywano Casha z racji 
scenicrnego emploi? W latach 70. pnestał 
być złotym chłopcem ecy big-beatu i słuch 
powoli o nim ginął. Alew 1993 roku na nowo 
odkcył go producent Rick Rubin, twórca 
sukcesów Red Hot Chili PeppersczyBe
astie Boys. Cash znowu stał się sławny 
i bogaty. Jeszcze muszę wspomnieć, że 
przez trzydzieści z okładem lat był ż.onaty 
po raz drugi. Tym raz.em z największą miło
ścią swego życia- JWle Carter. 

F 
ilm Mangolda to solidne kino. Jed
nak odnoszę wrażenie, że reżyser nie 
wykorzystał dostatecrnie ciemniej

szej strony swojego bohatera. Cash był skan
dalistą, wielokrotnym bohaterem wszelkich 
afer. Tymczasem w ,,Spacene po linie" tro

. chę za dużo słodkości, zbyt to wszystko 
uczesane. Troszkę zaprzepaszczono nie
przeciętny talent Joaquina Phoenixa, 
któcychoćjestwyśmienity,rnógłrniećznacz
nie lepszy materiał. Ale największe zasko
czenie ,,Spaceru. .. " to Reese Whiterspo-
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''' on. Kojarzona z głupkowatymi filmami 
typu „Legalna blondynka", nie trakto
wana zbyt poważnie przez kcytykę i bran
żę,jakna1bardziej zasłużenie dostała Oscara 
za pierwszoplanową rolę damską, Jej June 
to sympatycrna, ale twardo stąpająca po 
ziemi kobieta, która niejedno w życiu prze
szła i w odróżnieniu od Casha, swoje życie 
planuje, nie dając porwać się emocjom. Dla
tego przez Jata broniła się przed uczuciem 
kolegi z branży, nie chcąc samounicestwie
nia. Pomogła Johnnemu wyjść na prostą, 
a potem do śmierci w maju 2003 roku, była 
jego ż.oną. Tak się złożyło, że niedługo po 
,,Spacene ... " obejrzałem opowieść o życiu 
Raya Char1es'a. Jak wiele podobieństw 
w biografiach obu muzyków! Obaj P<icho
dzący ze społecrnych nizin, obraz z traumą 
z dzieciństwa, obaj z narkotykowymi pro
blemami zdołali jakoś się podnieść stając się 
ikonami amerykańskiej pop kultul)'. 

D 
la mnie poza wszystkim ,,Spaeer 
po linie" miał aspekt czysto po
znawczy. Przekonałem się, że 

Cash nie był li tylko country-manem. Wręcz 
przeciwnie, to przede wszystkim ojciec 
rock'n'rolla, mentor takich sław jak EMs 
Presley, Jeny Lee Lewis czy Roy Or
bison. Muszę się przyrnać, że sięgnąłem 
po ścieżkę muzycrną z filmu, dyskretnie 
omijając numecy country ... 

W piątek miał miejsce, z.daniem wielu ob
serwatorów, jeden z najlepszych występów, 
jakieoglądałoTipesTopes.Sprz.edanorekor
dową ilość 80 biletów a na koncert Olafa 
Deriglasoffa, przyjechali również Judzie 
z Warszawy czy Kutna Co spowodowało, 
że muzyczna scena przy ulicy Podtzecznej 
pneżywała takie oblężenie? Ano, przede 
wszystkim bohater wieczoru. Muzyk ro
dem z Gdańska, gcywał w Homo Twist, 
Dzieciach Kapitana Kłosa, Pudelsach 
czy Yugotonie,jak widać -nie byle gdzie. 
W Łowiczu już kiedyś miał przyjemność 
występować, ale jak sam twierdzi, dawno 
nie było takiej atmosfecy jak podczas tej 
ostatniej wizyty. Dlatego też koncert trwał 
blisko dwie godziny, podzielony na dwie 
części. Zachwycona była publika, i co się 
rzadziej zdarza, artysta. Olaf gra świeżą, 
prostą muzykę. Trzy gitacy i bębny czyli 
klasycrne zestawienie, przypominają, że siła 
rock'n'rolla to osobowości i ludzi, zwłasz
cza ,,na żywo", oszukać się nie da. To było 
prawdziwe wydarzenie - twierdzi jeden 
z organizatorów, Zbyszek Stelmaszew
ski. A że ten segment muzycrny zna jak 
nikt inny, trudno się z nim nie zgodzić ... 

Bogusław Bończak 

MAJOWY REPERTUAR • . , „. I ~ - i • 4 maja, godz. 18.59 -cykl Klasy
cy Kina -Joel i Ethan Coen. Ethan i Joel 
Coenowie to najbardziej urnany duet autor
ski we współczesnym kinie. Bracia raz.em 

Leśniczy Lasu Miejskiego opowiadał o swojej pracy, ale sam też pytał np. _. pisząscenariusze,naplaniefilmowymdzielą 
o gatunki drzew, jakie rosną w lesie na Katarzynowie. się fimkcjami producenta (Ethan) i reżysera 

(Joel), natomiast potem ponownie je łączą 
i razem montują swoje dzieła pod wspól
nym pseudonimem Roderick _Jaynes. Taki 
system przyniósł im liczne wyróżnienia 
i nagrody, w tym Oscara, Golden Satellite 
Award, nagrodę kcytyków londyńskich oraz 
nominacje do Zło~o Globu oraz nagrody 
Brytyjskiej Akademii Filmowej. Ostatnim 
filmem Joela i Ethana Coenów jest komedia 
,,Ladykillers". W Łowiczu pokazany zosta
nie film niespodzianka. 

dok ze str. 14 

Dużo pytań do leśniczego-

L aureatkarni konkursu plastycrnego na 
plakat zatytułowany ,,Pożytki z lasów 
płynące", zostały Melania Młoczkow

ska i Małgorzata Kozieł z klasy Iia Najlep
szyplakatpt ,,Parki krajobrazowe woj. łódz
kiego" wykonały Paula Musielak i Katarzyna 
Sałuda zllg. Nie wyłoniono natomiast laure
atów w kategorii ,,Znaki ekologiczne", przy
mając tylko wyróżnienia. 

Laureatami ostatniego z konkursów, 
w któl)'ID należało napisać pracę pisemną 

o tematyce ekologicrnej ogłoszono Norber
ta Sawickiego i Pawła Wójcika z klasy IIIe. 
Praca ich autorstwa zatytułowana była ,)a
kie surowce leśne poza drewnem pozysku
jemy w lesie i jakie mają one rnaczenie?" 

Nagrodę specjalną - honorowy tytuł Naj
lepszego Ekologa Gimnazjum nr 1 w Łowi
czu otrzymal Norbert Sawicki z klasy III za 
to, że brał udział we wszystkich konkur
sach,jakie odbyły się w szkole z okazji Dnia 
Ziemi. (mwk) 

• 11 maja, godz. 18.59 - „Ugór'' 
w reżyserii Dominika Matwiejczyka. Jest 
to opowieść o dwóch braciach, którzy 
rni~jąna wsi ze starą, schorowanąi przy
kutą do łóż.ka matką. Ulaywająprzed,nią, 

że wyprzedali cały inwentarz, maszyny 
i ziemię. Stars;zy ł.ern>l)'ZUje młodszego bra
ta wprowadzając cygor i dyscyplinę. Młod
szy chciałby sprr.edać resztę dobytku i wy
prowadzić się ze wsi. Poznaje samotną mat
kę z dzieckiem. Starszy jej nie akceptuje. 
Tragedia wisi na włosku. .. Film będzie wy
świetlony w ramach cyklu Cinema Off, 
a więc na ten seans wstęp jest wolny. 

• 16 maja, godz. 18.59 -wieczór 
pod hasłem „Powiększyć da się 
wszystko ... ". Pokazany zostanie film nie
spodziankaMichelangelo Antonioniego, re
żysera, scenarzysty, producenta, montaży
sty, aktora. Jaki film? Hasło wieczoru kino
manom powie wiele. 

,,Kino po Antonionim nie jest już takie 
jak przedtem" -napisała na łamach rniesięcz, 
nika ,,Film" Maria Kornatowska. Rzeczy
wiście, nie tylko wykształcił on swój styl, 
ale przede wszystkim zaproponował ;ru
pełnie..nowe podej~ie do sztuki opowiada-

nia obrazem. Jest 
uznany za jednego 
z wielkich mistrzów kina europejskiego. 
W jego dziełach fabuła i logika odgcywają 
znaczenie drugorz.ędne. 

• 25 maja, godz. 18.59 - komedia 
„Czeski sen" -filmFilipaRemundyi Vita 
Klusśka, studentów praskiej uczelni filmo
wej, który stał się w Czechach wielkim 
wydarzeniem nie tylko filmowym, ale 
przede wszystkim społecznym. Reżyserzy 
w swoim filmie zaaranżowali kampanię pro- 4 

mocyjną dla nieistniejącego supermarketu 
„Czeski sen". Wynajęli w tym celu specjali
stów od reklamy, którzy zajęli się przygo
towaniem przebiegu całej kampanii. Powsta-
ło logo supermarketu, reklamy telewizyjne 
i radiowe, ulotki, plakaty, a -przede wszyst
kim wybudowano na krótko przed dniem 
wielkiego otwarcia fasadę„Czeskiego snu". 
Młodym filmowcom udało się zgromadzić 
na podmiejskiej łące blisko 2000 ludzi .. (ma/9 
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INFORMATOR 
LO WICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
InterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagaż.owe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biw-o Rady Miejskiej 046-830.91--06, 046-830.91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830.91-51 
Awańe oświetlenia ulicznego 046-830.91-45 do 47; 

0605-029-841 czynny całą dobę; 
046-862-1Mi3 od 7.00 do 15.00, 
()46.862-1Mi3 po 15.00 autocnatycma sdITT:1mlca 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80.28; 

ws 046-837-09-00 
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. ŚW. Floriaoa 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837..(,6.92, czymy codziennie (oprócz so
bót) w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar pmlllOC)' w rodzinie (siedziba 
ł.SA,,Pasiac:zdc'', Łowicz, ul. Sw. F1oriaoa 7 (muszla 
na Bklniach), czymy: pn., wt, czw. wgodz. 16.00.19.00. 

SamopomocowaGrupaAbstynmcka,;N°iemamocnych" 
w Zdunach (siedziba GOK2'.duny)- czw. godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynmcka w Bielawacb - spotkania 
w czwartki w godz. I 0.00-11.00. Po infmmacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00. IO.OO. 

Punkt koosullllcyjny przy Grupie Wspan:ia ,,Przemi
nęło z wiatrem"(problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 046-837-03-11 
Infurrnacja o krajowych nwneracb 118-913 
Informacja o międzynarodowych numerach 118-912 
Z,egarynka 9'226 
R071ll0wy międzymiastpwe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9'224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GLOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Inf~rmacje w Głownie: 

lnfonnacja: PKS 042-031-97-06 
Napawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów public:znych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20.76 
Unąd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51 

- ul. DwOISka 042-719-11-29 
Urząd Gminy Głowno 042-719-12:91 
Taxi osobowe 042-719-10.14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu.Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
T~ osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-20.20; 997 alarmowy 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30.24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-00 

Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 . 

}k7,płatna informacja gospodarcza o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjno-problemowy 

- Poradnia Lec7.enia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-8(}.()() 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz btJtlowy 046-837-16-16, 046-837-06-08, 

046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, 
046-837-20.37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, 
046-837-84-40; 046-838-15-00; 

WaISZtat konserwatOISki ł.SM 046-837-05-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5 
ul Chełmońskiego 31 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. o46-830.22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
e Dział Pomocy Dora7nej, ul. Ulańska 28, 

tel.· 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakladów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu-· 
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta pa.ez 24 godziny. 

Dzieci obj~ opieką medyczną Niepublicznych z.a
kladów Opieki Zdrowotnej - prz)ljmowarie są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakladów. 

Lecznica dla zwierząt: 
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alamtowy 
Zakład pogr7.ebowy 042-719-86-16 
Zakład energetyczny 042-719-80-10 
Lecznica dla zwi=ąt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przyćhodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10.92, 042-710.71-26 

- poradnia ogólna: po.-pt. 8.00-18.00 
- poradniadladzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,pt 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00.1200 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00;_pt 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. 10.00.18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt I0.00-15.00 
-"JlOradnia naczyń obwodowych: po. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00.12.00; 

c::zw. 13.00-18.60 
- w-olog: śr. 11.00-13.00 
- reumatolog: czw. 8.00.14.00 

• Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
I.owicz - apteki całodobowe; 
• ,,stoneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830.22-02 
• ,,MedestlV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Bełcbów: pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy; pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek KościuslJ<i 

czynna: pn. wt pt 9.00.16.00; czw. 10.00.17.00 
Chąśno; czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00.18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Gł6wna; 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00.12.00 
Łyszkowice: czynna: pn.-pt. 9.00.16.00, sb. I 0.00.14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, KokhmJd 6 czynna: pn.-pl. 8.00.17.00 
Koderz.ew; pn.-pl. 8.00.15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30.15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pi. 7.30-15.30, Sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pl. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św.Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
e Kościół Si6str Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
• Kośd61 o.o. Pijarów: 8.00, 9 .30, I I.OO, 12.30, 16.00; 
• Kahlclra: 7.00, 9.00, ·10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z litwgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 

. e Parafia pw. Matki Bot.ej N"ieustaj'l(ej Pomocy: 
8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 

e Kośdól św. LeooanJa: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• Muzeum ludowe rocmny 817.0ZOWSkidl w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00. 
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wla
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• ,,Księżanek portret włamy. Kobiefa w wycinance 
łowickiej" - wystawa prezentuje wycinanki na co 
dzień „ukryte" w muzealnym mag;izynie ekspona-

- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00 
- new-olog: po., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- strol3!nlog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35; 

czw, pt 8.00-15.35 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościus21ci 27, tel 042-719-80-34 
NZ.OZ Medico, ul Targowa 16, tel. 042-719-92-30 

Apteki: 
Apteki w Głownie; 

MEGA, ul. Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10.28, 
czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul Zglenb 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul Łowicka 38, tel. 042-719-21-_31 
czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul Kopernika 19, tel. 042-719-20.12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
czyrma: pn.-pl. 8.00-21.00, !b. 9.00.14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-1!2-71 

czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 

\ 

Ceny żywności: (dane z 2 maja) w Łowiczu 

-ł 
ASORTYMENT ~ ~ ~~ 

ł~ 
~""S 

cukier 2,75 2,75 2,79 3,00 

mąka szymanowska 1,99 1,79 1,70 2,00 

chleb 1,09 0,89 0,85 1,00 

ziemniaki 2,79 0,95 1,05 1,20 

marchew 1,99 1,85 1,80 1,80 

schab bez kości 17,99 17,99 14,90 

wołowe bez kości 22,99 18,29 18,60 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 10,20 

2,79 2,79 

1,75 1,75 

0,89 0,89 

1,00 1,00 

15,60 15,60 

łopatka bez kości 9,99 12,99 9,20 10,55 10,55 

3,00 

1,90 

1,20 

1,00 

szynka gotowana 14,99 10,99 16,99 18,90 16,60 16,60 17,00 

2,79 • 2,85 

1,79 1,80 

0,79 1,20 

0,97 1,00 

1,50 

15,59 

salceson 4,99 7,99 6,39 6,50 5,20 5,20 6,70 7,50 

kielbasa zwyczajna 6,49 7,99 •· 8,55 7,90 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 

kiełbasa wiejska 9,00 10,10 10.00 9,90 9,90 9,90 12,80 

2,75 

1,89 

0,79 
0,45 
0,89 

13,99 

15,09 

8,09 

13,69 

3,69 

6,39 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 -

tów. Posłużyły one do opowieści o życiu codzi1;1-
nym i świątecznym Ksiqżanek, o świecie w którym 
przyszło im żyć i pracować, o ważnych wydarzeniach 
i sprawach życia społeeznego i jednostkowego. 
Wystawa czynna do 6 czerwca. 

• „ Tradycja" - w sezonie 2006 w Skansenie w Marzy
cach odbywa się Il edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie sz=z.ej publiczności 
zanikających dziedzin rzemiosła i twÓICZOŚCi ludo
wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca wne&lia. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01 

Czwartek. 4 maja; 
e golłl.. 18.9) - DKF ,.Bez Nazwy" ~klasycy kina 

,,JOEL & ETAN COEN" 
Etban i Joel Coeoowie to najbardziej U2Jlally duet 

autorski we współczesnym kinie. Bracia razem piszą 
scenariusze, na planie filmowym dzielą się funkcjami 
producenta (Ethan) i reżysera (Joel), natomiast potem 
ponownie je lączą i razem montują swoje dzieła. Taki 
,,system" przyniósł im liczne wyIÓŻllienia i nagrody, 
w tym Oscara, Golden Satellite Awanl, nagrodę kryty
ków londyńskich oraz DO!Dinacje do Złotego Globu 
oraz nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. 

Piatd< - ni.rd?jęlą 5-7 mąja: 
• godz. 17.00 - ,,StnBmy film 4" - komedia 
• godz. 19.00 - ,,Nagi imtynkt 2" - thriller 

Powieściopisarka Catherine Tramell po raz kolejny 
ma kłopoty z prawem. Scotland Yard zatrudnia psycho
loga dr. Andrew Gla=, który ma zweryfikować wiary
godność jej =nań. Glas.5, podobnie jak kiedyś detek
tyw Nick Curran, zostaje wciągnięty w kuszącą i nie
bezpi=ną gn; ... 

Pooi...tziąlt 8 mija: kino nieczynne 

Wtorek - środa. 9-10 maja: 
• godz. 17.llO -,,strasmy film 4" 
• golłl..19.00 -,,Nagi imtynkt 2" 

Koncert 
N...m.!a 7 maja; 
• golłl..14.00-Koncertmuzyczno.poetycki, wystąpią 

Matra Gozdecka - fortepian i Ewa Dalkowska 
- recytacje; Pałac w Sannikach. Po koncercie wmti
saż wystawy malaISkiej Włodzimierza Iwanka pt 

· ,M,artwa natura". 

ul Targowa 14, tel. 042-719-86-89 
czynna: pn.- pt 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 

ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 
czyma: pn.-pl. 8.00-18.00, !b. 8.00-15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt 8.00-13.00; 

ApRka w Dobrej, tel. 042-710.98-00; 
czynna: pn.-pl. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. •U5. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
pt. 5.15. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
sob. 6.15. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
adz. 7.05. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
p•. 8.05. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
wt 9.15. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
Ir. IO.IS. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia.następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
INlz. 7.85. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 024-719-86-89 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

Kino w Głownie 
ul. Kopernika37, tel. 046-710-72-26 

Sobota - niedziela. 6-7 maja; 
• godz: 15.30 - ,,Straszny film 4" - komedia 

Cindy i Brenda mUSlą uratować świat przed atakiem 
Obcych. A ponieważ panie nie grzeszą specjalną inre
ligencją, zabawy jest co niemiara. 

w Głownie i St~kowie 

1 
..,i[ 
~-,; 

.5l ~ 
a:~ 

3,00 2,85 

1,90 1,75 

1,10-1,80 1,25 

1,20 1,20 
1,00.1,20 1,00 

16,50 

16,50 

12,00 

13,50 
18,50 18,00 

8,00 7,70 

9,30 8,70 

9,00.11,00 10,30 

6,50 6,40 

2,75-2,85 2,69 

1,65 1,90 

1,30-1,85 1,10 

1,10 1,00 

1,30 1,50 

17,70 

11,50 

17,90 

11,20 

8,80 

11,00 

9,30 

kaszanka 4,99 6,35 5,65 4,40 5,50 5,50 4,10 ·5,19 5,00 4,95 4,80 4,50 6,20 

słonina 3,49 1,99 2,80 3,70 3,70 1,39 2,60-2,80 2,90 

kurczak 4,29 4,39 4,15 5,10 3,99 3,99 5,00 4,79 4,90 6,30 4,50 

filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 12,00 11,30 11,00 

l-'ma=-ckre-'-'-'la-=-'-'w-'-"=-'-=-~~~~+--1~1~,99-'---1-_:..;11~,9"-9-+~1~1,_90~+---1_3~,oo~-+--1_2~,1_0__,~_12~,1_0~,___10~,50~_,...~~~+-~~-+~1-0~,99~-+--1_2~,oo~-+-~12~,2_0__,,___10~,8_0~.--12~,oo~-1 
mlekotlustewfolil 1,39 1,39 1,35 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 1,70 1,25 1,50 1,50 

masło extra 2,19 2,29 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 3,00 3,10 2,80 2,65 

masło śmietankowe 1,99 2,25 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 2,90 2,85 2,80 2,65 

4.05.2006 r. 

KQONIKA , 
WYPAD KO W 
MILO~NYCH 

śfuby: 
- Magdalena Kujawska z Polesia 

i Dariusz Sałuda z Otolic 
- Danuta Jędra! z Bobrownik. 

i Zenon Szustak ze Stachlewa 
- Anna Frąckiewicz 

z .Koloni Bolimowskiej 
i Marcin Szczepanik. z Bolimowskiej Wsi 

- Magdalena Tarkowska z Maurzyc 
i Krzysztof Szczepanik z Bogusów Gorce 

- Joanna Doroba z Reczyc 
i Przemysław Adamczewski z Lubiankowa 

- Beata Kantorek ze Strzebieszewa 
i Tomasz Plewka z Łodzi 

: Bożena Cywińska z Gągolina Północnego 
i Adam Kodłubajski z Łasiecznik 

- Agnieszka Janusz z Łowicza 
i Rafał Gala z Jasionnej 

- Justyna Miarek z Kocierzewa Północnego 
i Witold Scęcelek z Jeziorka 

- Małgorzata Miziołek z Grudz Nowych 
i Roman Kwiatkowski z Lubiankowa 

- Aneta Adamczewska i Tomasz Majchrzak 
oboje ze Strykowa 

- Anna Fiutowska ze Strykowa i Grzegorz Przybył 
z Woli Moszczenickiej 

urotf.zilij się: 

CÓRF.CZKI ~-
- państwu Kępkom z Lasocma ~ 
- państwu Cichoszom z Nowego Złakowa 
- państwu Jagiełlo z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Kołodziejczykom z Łowicza 
- paóstwu Jagurom z Goleńska 
- państwu Macho z Bednar 

• SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZY WSPÓlPRACY Z WOJEWÓDZ· 

Klll ODR BRATOSZEWICE • REJON lOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 28.04.2006 r. 

jaja fenTIOWe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
sałata 
seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
koperek. 
natka pietruszki 

15 szt 
15 szt 

kg 
kg 

główka 
kg 
kg 
szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
szt. 
szt. 
kg 

pęczek 
pęczek 

kg 
0,91 

główka 
pęczek 
pęczek 

3,50 
5,00 
1,00 
1,00 
0,60 
2,00 
2,00 
1,80 
2,50 
4,00 

11,00 
11,00 
4,00 
3,00 
8,50 
0,70 
1,80 
3,00 
1,20 
2,00 
1,20 

23,00 
1,80 
1:50 
1,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 1.05.2006 r.) 

Żywiec wieorzowy; 

• Sl<owroda Pld.: 3,30 2*'kg+VAT 
• Rótyce; 3,50 ztl<g+\;IAT 
• Mastki: 3,30 ztl<g+VAT 
• Klemozia: 3,30 zb'kg+VAT 
Żyw!ęc wołowy; 

• Skowroda Poludniowa: byki 5,00 :zllkg+VA"T; 
krowy ·3,50 ztl<g+VA"T; jalćY.1<i 4,00 ·ztl<g+VA"T; 

• Różyce: byki 5,00 zb'kg+VA"T; 
krowy 3,50 :zi'kg+VA"T; jalćY.1<i 4,00 ztl<g+VA"T; 

• Maslki: krowy 3,50 zb'kg+VA"T; 
byki 5,00 ztl<g+VA"T; jal6M<i 4,00 ztl<g+VA"T; 

• Kiernozia; krowy 3,50 zt!<g+VA"T; 
byki 4,80 ztl<g+VA"T; jal6M<i 3,50-3,80 :zi'kg+VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy !'! Łowiczu 

(stan na 2.05.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • szwaczka, • pracow
nik do pracy w gospodarstwie rolnym, • kierow
ca kat T, • pracownik biurowy-staż, • osoba po 
technikum spożywczym, • pracownik ogólno
budowlany do robót wykończeniowych, • kie
rowca C+E i ADR, • dziewiarz, • magazynier/ 
sprzedawca, • kasjer-dysponent, • pomoc ku
chenna/sprzedawca, • doręczycieVsprzedawca, 
• montażysta podłóg i drzwi, • handlowiec, 
• kierowca C+E ze świadectwem kwalifikacji 
• mechanik samochodowy, • diagnosta samo
chodowy, • operator myjni, • pracownik do pra
cy w małej gastronomii, • spawacz, • frezer, 
• księgowa z grupą inwalidzką, • pizzennen, 
• mechanik maszyn rolniczych, • oparator k~ 
parko-ładowarki, • handlowiec, • pomocnik mu
rarza, • elektryk, • wózkowy, • pracownik pro
dukcji (mężczyzna), • specjalista ds. reklamy
staż, • robotnik. drogowy-prace interwencyjne, • 
administrator-staż, • pracownik infonnacji tury
stycznej-staż, • sprzedawca pracownik budowla
n int ·ne, • kowacz-formowacz. 

RUP nie udziela tadnych infofl1}acji telefpnicznie. 
Zaintilresowani proszeni są o kontakt oSobisty. · • 
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Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Grzywacz mistrlem amatorów 
Łowicz, 22 i 23 kwietnia. W miniony 

weekend dobiegły końca rozgrywki 
w IV edycji Łowickiej Halowej Amatorskiej 
Ligi Tenisowej. Mistrza poznaliśmy w nie
dzielnym pojedynku, w którym Daniel 
Grzywacz' pokonał 2:1 Pawła Kuzę. 
Gtzywacz miał w tym meczu spore kł~ 
ty. Pr7.egrał on pierwszą partię, a w decydu
jącym secie wygrał dopiero w tie-breaku. 
W spotkaniu decydującym o 3. lokacie Ar
kadiusza Janiaka z Głowna, pokonał 
Krzysztofa Kucińskiego z Głowna 2:0. 
Spośród tenisistów z Łowicza najwyżej 
uplasował się Marcin Lesiak, który zajął 
piąte miejsce. 2'.araz za nim uplasował się 
Kuza i Grzegorz Gawroński. 

W grupie B„ która walczyła o miejsca 
15-25 zwyciężył Mariusz Czulek. Wy
grał on swoje wszystkie pojedynki. Drugie 
miejsce zajął najmłodszy zawodnik rozgry
wek Igor Kucharski. 

Na zakończ.enie rozgrywek trzech naj
lepszych zawodników z grupy A zostało 
uhonorowanych pamiątkowymi statuetka
mi i nagrodami pieniężnymi, które wręczali: 
burmistrz miasta Łowicza Ryszard Bu
dzalek oraz organizatmzy zawodów dy
rektor OSiR Zbigniew Kuczyński i kie
rownik hali 0SiRnr2-Zbigniew Łukow
ski. Pamiątkowe statuetki i nagrody pie
niężne otrzymali równie2:: najmłodszy teni
sista - Igor Kucharski (13 lat) i najstarszy 
zawodnik - Zbigniew Gajewski ((JO lat). 
Warto wspomnieć, że w tym sez.onie rywa
lizacja tenisistów w hali była wyjątkowo 
cRuga. TIWała ona pół roku i zawodnicy ro
z.egrali w swnie 336 spotkań. 

Zaległe mecze grypa A: Radosław Ku
charski - l.dzisław Chmielewski 2:0 (7:5, 
7:6), Krzysztof Gajda - Piotr Czerwiński 
2:1 (3:6, 6:2, 6:3), Piotr Czerwiński - Jaro
sław Krzeszewski 2:0 (6:0, 6:0), Knysztof 

Podczas zakończenia tegorocznej rywalizacji uhonorowano najlepszych za
wodników w poszczególnych kategoriach. 

Gajda-Zbigniew Rojek 0:2 (3:6, I :6), Rado
sław Kucharski - Jacek Okoński 1:2 (4:6, 
6:2, 4:6), Paweł Zybała - Paweł Kuza 0:2 
(0:6, 0:6), Piotr Cz.erwiński - Jacek Okoński 
0:2 (6:7, 2:6), Jarosław Krzeszewski - Zbi
gniew Rojek 0:2 (0:6, 0:6), Krzysztof Ku
ciński - Arkadiusz Janiak 0:2 (6:7, 1:6), 
Knysztof Gajda - Zdzisław Chmielewski 
2:0 (6:4, 6:4), Daniel Grzywacz - Paweł 
Kuza 2:1(2:6,6:1, 7:6). 
I. Daniel Grzywacz (I) 
2. Zbigniew Rojek (2) 
3. Arkadiusz Janiak (3) 
4. Krzysztof Kuciński (4) 
5. Marcin Lesiak (5) 
6. Paweł Kuza (6) 
7. Grzegorz Gawroński (7) 
8. Jarosław Krzeszewski (8) 
9. Radqsław Kucharski (9) 

IO. Jacek Okoński (IO) 
11. Krzysztof Gajda (11) 

1312 25:6 
1312 25:5 
1311 22:7 
13 9 18:14 
13 8 18: li 
13 8 18:13 
13 7 17:16 
13 6 11:19 
13 5 15 :18 
13 5 12:19 
13 4 13:19 

12. Paweł Zybała (12) 13 2 10:20 
13. Piotr Czerwiński (14) 13 1 7:22 
14. Zdzisław Chmielewski (13) 13 l 4:25 

Zaległe mecze grypy B: Graegorz No
wicki - Grzegorz Stefański 0:2 (4:6, 3:6), 
Andrzej Bucki - Mariusz Czułek 1 :2 (7:5, 
2:6, 6:7), Paweł Kowalski - Mariusz Czułek 
0:2 (3:6, 1:6), Grzegorz Stefański - Paweł 
Sekuła2:0(6:1,6:1),IgorKucharski-Paweł 
Sekuła 2:0 (6:0, 6:0) 

1. Mariusz Czułek (2) 
2. Igor Kucharski (I) 
3. Paweł Kowalski (2) 
4. Jan Kuś (4) 
5. Zbigniew Gajewski (5 
6. Andrzej Bucki (6) 
7. Grzegorz Stefański (8) 
8. Grzegorz Nowicki (7) 
9. Jakub Warzywoda (9) 

IO. Paweł Sekuła (IO) 

9 9 
9 8 
9 7 
9 6 
9 5 
9 4 
9 3 
9 2 
9 I 
9 o 

20:3 
17:3 
14:4 
12:6 
12:9 

9:12 
8:12 
5:14 
3:14 
0:18 

Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów, młodzików i orlików 

Piłkarska mlodziei strzela 
, LIGAO~GOWAJUNIORÓWSI'AR- 4. Pogoń Godzianów IO 17 18-8 4. Jutrzenka Drzewce 9 15 35-31 

szycH: 5. Naprzód Jamno IO 13 25-24 5. Czarni Bednary 8 9 18-43 
17.kołejka:JutnenkaMokraPrawa- 6. GKS Głuchów IO 13 25-32 6. Macovia Maków 8 6 20~34 

StartZJakówBorowyl:l,MamviaRawa 7. GLKS RZD Żelazna IO 4 10-52 7. Sierakowianka Sierakowice9 O 2-87 
Mamwiecka-AstraZduny2:0,0rlc(taCie- 8. Torpedo Celinów IO I 8-67 KLASA. O~GOWA GÓRSKIEGO: 
lądz- Unia Skierniewice I :7, GLKS Wolu- LIGA O~GOWA „DEYNY": 9. kolejka: Żak Godzianów-OlimpiaPa-
cza - Czarni Bednary 1:4, Pogoń Bel- 13. kolejka: Lakt07.a Łyszkowice - W1- protnia 12:0, Lakt07.a Łyszkowice - Ma-
chów - Rawka Bolimów 10:1, Dar Pia- dok Skierniewice 1:2, Unia Skierniewi- zovia Rawa Mazowiecka 1:2, Widok 
cencja - Sierakowianka Sierakowice 5:0. ce - Zryw Wygoda 3:0. Pauza: Macovia Skierniewice - Olimpia Chąśno 6:4, 
Pauza: Widok Skierniewice. Maków. Unia Skierniewice - Pelikan Łowicz 3:3. 

18. kolejka: Start ZJaków Borowy-Po- 14. kolejka: Macovia Maków-Lakt07.a Pauza: Astraz.duny. 10.kolęjka: Astraz.du.. 
goń Bełchów 2:3, Sierakowianka Sierako- Łyszkowice 2:0, Zryw Wygoda - Widok ny - Widok Skierniewice 1:3, Mamvia 
wice - GLKS Wołućza 4:4, C7.arni Bedna- Skierniewice 3:3. Pauza: Unia Skierniewi- Rawa Mazowiecka-Olimpia Chąśno4:1, 
ry- Orlęta Gelądz 4:1, Unia Skierniewice ce. Pelikan Łowicz - Laktoza Łyszkowice 
- Mazovia Rawa Mazowiecka U, Widok I. Unia Skierniewice 10 30 67-6 3:0. Mecz: Olimpia Paprotnia- Unia Skier-
Skierniewice - Astra z.dony 9:1. Mecz: 2. Widok Skierniewice 11 20 34-28 niewiceprzełoż.ono.Pauza: Żak Godzianów. 
Rawka Bolimów- Dar Placencja przeło- 3. Macovia Maków 10 19 23-23 1. Pelikan Lowicz 10 28 82-5 
żono. Pauza: Jutrz.enka Mokra Prawa. 4. Zryw Wygoda 11 7 9-48 2. Unia Skierniewice 9 22 59-12 
l.MazoviaRawaMaz. 15 41 95-13 5.LaktozaŁyszkowice 10 O 8-36 3.0łimpiaChąśno 1016 22-43 

Piłka nożna - VIII edycja turnieju „Coca Cola Cup '2006" 

Awans piłkarzy z Bielaw 
Piątek, 10 kwietnia. Na boisku szkol

nym Gimnazjum w Piątku odbyła siępierw
sza runda vm edycji ogólnopolskiego tur
nieju - Liga Piłki Nożnej „Coca Cola Cup 
'2006'', a w turnieju tym bardzo dobrze spi
sała się ekipa gimnazjalistów z Bielaw, któ
rzy dzięki zwycięstwu awansowali tym 
samym do dalszych rozgrywek. 

•GP Nowy Gaj - GP Leśmierz 2:0 
•GP Bielawy- GP Piątek 4:3; br.: Ka

rol Dobrzyński 2 i Rafał Sut 2. 
• GP Bielawy- GP Nowy Gaj 3:3; br.: 

Karol Dobrzyński, Rafał Sut i Kamil Mil
czarek. 

• GP Piątek - GP Leśmierz 2:0 

• GP Bielawy - GP Leśmierz 6:3; 
br.: Karol Dobrzyński 3, Rafał Sut2 i Domi
nik Rutkowski. 

• GP Piątek- GP Nowy Gaj 1:0 
I. GP Bielawy 3 7 13-9 
2. GP Piątek 3 6 6-4 
3. GP Nowy Gaj 3 4 5-3 
4. GP Leśmierz 3 O 3-10 

W zwycięskim składzie Gimnazjum 
w Bielawach wystąpili: Bartosz Krasiński, 
Tomasz Lebioda, Kamil Milczarek, Rafał 
Sut, Dominik Rutkowski, Karol Dobrzyń
ski, Sylwester Pastusiak, Piotr Pietrzak, 
Kamil Tyrko i Damian Reszka- nauczycie
lem w-fjestArturTokarski. (p) 

Ekipa n Trójkin (żółte stroje) w meczu decydujacym o pierwszym miejscu 
bez problemów ograła SP 4 Łowicz. 

Piłka nożna - VIII edycja turnieju „Coca Cola Cup '2006" 

T róika .. bardzo pewnie 
Łowicz, 20 kwietnia. Tradycyjnie już 

turniej eliminacyjny w ramach VIII edycji 
„Coca Cola Cup" roregrany został na bo
isku łowickiej „Czwórki", a zwycięzcami 
okazali się ucmiowie SP 3 Łowicz, którzy 
pewnie awansowali do drugiego etapu. 

• SP 3 Łowicz - SP Łyszkowice 6:1 
(3:1); br.: Damian Kosiorek 4 i Rafał Sołty
siak 2 - Wojciech Wawrzyn. 

•SP 4 ł..-Owicz - SP 7 Łowicz 5:2 (2:1); 
br.: Piotr Pawłowski 3 i Konrad Grenda -
Patryk Nieradka 2. 

• SP 3 Łowicz- SP 4 Łowicz 7:1 (4:0); 
br.: Damian Kosiorek 5 i Rafał Sołtysiak 2 -
Konrad Grenda 

• SP 7 Łowicz - SP Łyszkowice 2:3 
(l:l);br.:PatrykNi~iRadosławSzysz
ko - Wojciech Wawrzyn 3. 

•SP 3 Łowicz- SP 7 Łowicz 4:2-(1:1); 
br.: Damian Kosiorek 2 i Rafał Sołtysiak 2 -
Konrad Kwiatkowski i Radosław Szyszko. 

• SP 4 Łowicz - SP Łyszliowice 5:3 
(2:1); br.: Piotr Pawłowski 3 i Konrad Gren
da 2 - Wojciech Wawrzyn 3. 
I. SP 3 Łowicz 3 9 17-4 
2. SP 4 Łowicz 3 6 11-12 
3. SP Łyszko-..yice 3 3 7-13 
4. SP 7 Łowicz 3 O 6-12 

W zwycięskim zespole Szkoły Podsta
wowej nr 3 w Łowiczugrali: Damian Kosi<>
rek (11), Rafał Sołtysiak (6), Konrad Szu
fliński, Jakub Łazęcki, Graegorz Czubak, 
Adam Pochwała, Adam Bryła, Tomasz Kon
drat, Łukasz Płucka i Maciej Marciniak -
nauczyciel w-fDawid Ługowski. 

Paweł Ą. Doliński 

Piłka nożna - 21. kolejka klasy okręgowej 

Pogoń iu_i iest czwarta 
2. Widok Skierniewice 15 36 50-26 KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI- 4. Widok Skierniewice IO 14 19-40 
3. Pogoń Bełchów 16 33 49-30 CZA: 5. Mazovia Rawa Maz. IO 12 17-36 • POGOŃ Bełchów - LAKTOZA 1. Mazovia Rawa Maz. (I) 18 51 94-7 
4. Unia Skierniewice 16 32 63-19 13. kolejka: Olimpia Niedźwiada- Va- 6. Żak Godzianów 8 IO 10-24 Łyszkowice 6:1 (3:1); br.: Witold Szyba 2 2. Widok Skierniewice (2) 18 46 65-11 
5.CzarniBednary 15 28 34-37 gat Domaniewice 0:3, Fenix Boczki - 7.AstraZduny 9 4 12-40 (12i72),PiotrBombała(18),ŁukaszPlich- 3. GKS Głuchów (4) 18 33 38-22 
6. Orlęta Cielądz 16 24 50-50 Start ZJaków Borowy 10:0. Pauza: Juve- 8. Laktoza Lyszkowice 10 4 13-34 ta (38) i Kromski 2 (56 i 85)- Marcin Ry- 4. Pogoń Bełchów (5) 18 33 47-30 
7. Astra Zduny 16 20 21-31 nia Wysokienice. 14. kolejka: Juvenia Wy- KLASA. O~GOWA ORLIKÓW chlewski (17). 5. Astra Zduny (6) 18 32 62-39 
8. Dar Placencja 14 19 35-34 sokienice - Olimpia Niedźwiada 3:4, 9. kolejka: Mazovia II Rawa Mazowiec- •GKS Głuchów- CZARNI Bednary 6. Białka Biała Rawska (3) 17 32 31-22 
9. Rawka Bolimów 15 13 23-66 Start 7Jaków Borowy - Vagat Domanie- ka - Widok II Skierniewice 0:6, Start 7Ja- · 1:0 (1:0); br.: Sobkiewicz (22). 7. Czarni Bednary (7) 18 28 37-30 

10. Jutrzenka Mokra Pr. 15 13 26-54 wice 2:6. Pauza: Fenix Boczki. kówBorowy-MamvialRawaMamwiec- • ORZEL Nieborów - MAWVIA 8. Macovia Maków (8) 17 26 33-30 
11. Sierakowianka 16 13 23-44 1. VagatDomaniewice 11 25 47-19 ka 1:2, Pelikan Łowicz - Unia Il Skier- RawaMazowiecka0:4(0:2); br.: Piotr Pie- 9. Sokół Regnów (9) 18 19 26-35 
12. Start Złaków Borowy 16 15 28-46 2. Fenix Boczki 10 21 36-20 niewice 1:2, Unia I Skierniewice- Widoki trzak2 (28 i 70) i Marcin Mańkowski 2 (34 10. Laktoza Łyszkowice (10) 18 16 27-58 
13.GLKSWołucza 15 4 16-63 3. JuveniaWysokienice 10 15 29-26 Skierniewice0:2.10.kol~Ki: WidokIISkier- i75). 11.0rlętaCielądz(ll) 1816 25-56 

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW 4.0limpiaNiedźwiada 1013 24-22 niewice-UnialSkierniewiceO:l,Widokl •ORLĘTAGelądz-AS1RAz.duny 12.0rzełNieborów(12) 1714 31-40 
MŁODSzyCH: 5. Start Złaków Borowy 11 3 8-57 Skierniewice - Pelikan Łowicz 1:3, Ma- 1:8 (1:3); br.: Woźniak (35) - Wiśniewski 13. Olimpia Chąśno (13) 18 13 27-59 

11. kolejka: Olimpia Chąśno - Widok LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ": zovia I Rawa Mazowiecka - Mazovia II (11), Wojciech Masłowski (18), Mariusz 14. GLKS Wołucza (14) 17 13 24-64 
Skierniewice 0:2, GLKS RZD Żelazna - 9.kolejka:UniaSkiemiewice-Jutrzenka Rawa Mazowiecka 7:0. Mecz: Unia II Ochmański5(27, 51 , 57,69178)iWęgierek 15. Sierakowianka (IS) 18 9 19-83 
Pogoń Godzianów 0:3, Sokół Regnów - Drzewce 10:0, Czarni Bednary - Siera- Skierniewice - 'start 7Jaków Borowy (90). W23. kolejceskierniewickiejklasyokrę-
Naprzód Jamno 3:0, Torpedo Celinów - kowianka Sierakowice 4:0, Białka Biała przełożono. • SOKóL Regnów - OLIMPIA Chą- gowej w weekend 6-7 majazagrają: sobota-
GKS Głuchów 3:5. Rawska - Widok Skierniewice 3: I. Pauza: I. Unia Il Skierniewice 9 25 76-2 śno 1:1 (0:1); br.: Kozłowski (75) - Gładki godz. 16.00: GLKS Wołucza-Astra ZdlJlly, 

12. kolejka: Widok Skierniewice -Torpe- Macovia Maków. I O. kolejka: Jutrzenka 2. Pelikan Lowicz 1 O 25 79-4 ( 40). niedżiela-godz. 11.00: Białka Biała Rawska 
do Celinów 12:0, Naprzód Jamno -GKS Drzewce - Białka Biała Rawska 1:10, Wi- 3. Widok I Skierniewice IO 19 27-15 • WIDOKSkierniewice-SIERAKO- - Mazovia Rawa Mazowiecka, Pogoń Beł-
Głuchów 6:2, Pogoń Godzianów - Sokół dok Skierniewice - Macovia Maków 9:2, 4. Unia I Skierniewice 1 O 13 18-41 WIANKA Sierakowice 5:0 (4:0); br.: Ra- chów - Czarni Bedruuy, GKS Głuchów -
Regnów I: 1, Olimpia Chąśno - GLKS Sierakowianka Sierakowice-Unia Skiernie- 5. Start Złaków Borowy 9 12 29-20 czyński 2 (11 i 25), Budek (16), Adamiec Widok Skierniewice, godz. 15.00: OrzełNie-
RZD Żelazna 3:0 (w.o.). wice O: 16. Pauza: Czarni Bednary. 6. Mazovia I Rawa Maz. I O 9 15 -46 (31) i Dobczyk (89). borów - Macovia Maków, Orlęta Cielądz -• 
I. Widok Skierniewice IO 26 51-3 1. Białka Biała Rawska 8 24 42-5 7. Widok IT Skierniewice IO 9 22-33 • GLKS Wołucza - BIALKA Biała Olimpia Chą,5no i godz. 16.00: Sokół Re-
2. Olimpia Chąśno 10 20 26-12 2. Unia Skierniewice 9 21 65-13 8. Mazovia II Rawa Maz. IO O 1-109 Rawska 0:0 gnów-Sierakowianka Sierakowice. Pauza: 
3.''So'kól. lfegl!Ó'w" ' ' ' • .!'() -1 1"'53-ł& I ;3. ~idok Skie{!tlewiee -·":..' 9 ' 15 -~tl-6 - '_,. ... ~ ,._ ..J ~- '- ..J '_ '- w/ - PaUziMACOVIAMaków. - - -~ - - -LaRtozał.yszkowice. PawełA. 1JOlińsld '. ' ' . ..J> , "" r r „ r ..,'" 1· ~ .- • ,.. , •- _ 

1 
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28 REKLAMA 

•!• glazur111 terakot111 kleje1 fugi 
•!•sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gips~we1 profile1 gipsy1 gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlasi Ceresit1 Kreisel 
•:• ·styropian1 wełny, folie 
•!• cement1 wapno 
•!• fa~by, tynki - gotowe i z mieszalnika 

----
Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00. 

Odkurzacze 
centralne ~~~· 
Nowoczesne systemy centralnego odkurzania składają 
się z: odkurzacza - instalowanego w pomieszczeniu tl wyge. 
gospodarczym, systemu rur PCV - najczęściej . 
montowanych w ścianach i podłogach , gn iazd ssących -
rozmieszczonych w mieszkaniu i elastycznego węża z rurką 
i szczotkami. Dzięki tym systemom wyeliminowane zostają : 
przenoszen ie odkurzacza, częste opróżnianie pojełllnika 
na śmieci, hałas oraz szkodliwe bakterie i roztocza. 

ekspozycja • sprzedaż • montaż 
Firma KOLO 111. Blidi 21, 99-400 towia 

tel.: CM6 837 66 86 tel./fax: CM6 837 88 78 
tel.: CM6 830 04 32 e-111ail: kolo@kolo.biz 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ex Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · transport · serwis ~ho.~~ 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłatf ~-

Ma u rzyce 48 te1. ·(o-46) s39.11-34, 0-601 -261 -211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANżACJE WNĘTRZ 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAż PL YT I BLATÓW, 

' w OFERCIE ouży WYBÓR MATERACÓW . 
PROJEKT I WYCENA- BEZPŁATNIE 

&W~LANA „TER-QD" Cil©ITl©~ ~ -
W1es .. t..aw Ł. o. n, tel. 060~111-961 NAWOZY Terą~'!W t14. 99-4J 2 .Kiernozią 

POLECAMY 
kompleksowe ~konywanie · azotowe, potasowe, fosforowe, 
ZBIORNIKOW I Pl YT wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny GNOJOWYCH ~: ~~Om~a Możliwość dowozu 
../ Załatwiamy· łk ·tą d k t · . 99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

- · · ' ca owi 0 umen aqę. ' (0-46' 83·1,j15-8,,., (0-46~' 837-14-1 O '.: . .. .( 'tJDZIE{,.A)KY GWARANC:-11. • R ' 4 - """"""'"""""""_„ -------:1""""""__.'l....._ __ ..::.ll 
~ u... ..... ... .... ,4... - ' · , ..&. „ . 4 .... „ '6. t 

4.05 .2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

stalowy metalik 3800 

FIAT Marea Weekend 1,6 SX 1997 ~talowy metalik 120 ooo 5 13 700 

.FIAT Panda 1, 1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26500 

FIAT Panda 1, 1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26000 

FIAT Panda 1, 1 Active 
,. 

2004 cytrynowy 10000 5 22700 

FIAT Punto 1,2 SX 2001 wiśnia metalik 85500 5 15600 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobnizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95 300 4 11500 
UWAGI: I v.1aścicieł, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

FIAT Siena 1,2 HL ?OOO wiśnia metalik 100 ooo 4 11500 
UWAGI: autoalarm, centralny zamek, I właściciel, PQduszka powietrzna kierowcy, irrvnobilizer 

Citroin Ax UWAGI: instllacja ~owa 1995 wiśnia metalik 117 800 3 5200 
POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96000 4 3500 
TOYOTA Corolla 1,3 

,_. 
1993 błękit metalik 267000 3 4500 

VW Garbus 1,6 1977 stalowy metalik 120 OOO 2 3 500 
VWPassatVariant1,8GT 1990 wiśniametalik 237000 5 7500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, SlPf atenniczne, sr(oy sterowane ełekłrycznie, lusterl<a sterowane ełekłrycznie, fotele podgrzewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 
-1 .000 kg ładowności, dluga slazyniaładunlsowa z VAT 

./PRZYJMUJEMY SAMOCHODY Ut.Y'NANE DO KOMISU ./ODKUPUJEMY SAMOCHODY llŻYWANE 

./Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 
INFORMACJE: tel. O 601283421 , 046 837 9516, 046 837 3710 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17 : sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne re« 
•węgiel "ł\•io 
• miał · "~o ~ 
•koks s~fł 
• groszek EKO tlt. 
Klimkiewicz, Kaźmierski -
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R·516 

ROLETY, żALU7JE, MOSKITIERY, PARAPETY 
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 
tel.'lfax (0·46) 830-22-39, 0-607 -343-336 ~ 

~iarn:ia. 

l!l('L'B 
DH „Panorama" ·róg Nowego Rynku i Koziej 
QEEfil1,!Ę; tel. 0606-968-537 
~ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych~~~'f))" 
~ dekoracje poja'zaów, sali weselnej i stoló,,.> • 

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, mgły, stoi, tement, wapno, piasek do tynliów, 
ce111ent li od 295 zł Ł6di 

+ W~GIEL kostko, orzedt, miały 
+ EKO-GROSZEK workowany oo 
+oraz NAWOlY s lłl , 
a wszystko to ~ bardzo · · 
atrakcyinych cenach !!! Tel. 046 830-22·55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znojdq tmn Pańslwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046 838·90·46 

BRAMY 
H0RMANN 

SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również; Ko~ 
O bramy garażowe f EtGi ~OJir 
Obramy przemysłowe . ~CJĄ 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
D automatyka do bram przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe 

TOP COMFORT i TOP PRESllGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO 10 KM). GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiel]nicza 1 ~ 
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304 !!1 
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Piłka nożna - zaległy mecz 14.kolejki wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

A TO NIESPODZIANKA ••• 
• ZLKS WOY Opoczno- PELIKAN 

Łowicz 2:3 (1:2) 
1: 1 - Konrad Bolimowski (32 kamy), 1 :2 

-KooradBolimowski(42kamy),2:3-Kon
rad Bolimowski (84 kamy). 

Pelikan: Kocemba - Sunna, Płuciennik, 
Demidowic:4Doroba-Dziedziela,Janikow
ski, Szymajda, Bolimowski - Zimecki (70 
Artur Wolsla), Gajewski (83 Górowski) 

Opoczno, 19 kwietnia. Bardzo milą 
niespodziankę sprawili piłkarze z rocznika 
1988 i 87. Juni<XZy starsi Pelikana w wyjaz
dowym meczu polcooali wicelidera ligi W()

jewOOzlciej - WOY Opocmo. W to napraw
dę aż trudno uwierzyć, tym banJPej, że 
wszystkie trzy bramki padły po rzutach 
karnych. Łowiczanie pojechali do Opoczna 
w lekko osłabionym składzie, ponieważ za 
kartki pauzować musieli Jakub Jędra
chowicz i Marcel L.epieszka. Pierws:zą 
połowę biało-zieloni rozpocz.ęli,jak stwier-

dził trener Leszek Sowiński „ria mięk
kich nogach". Byli lekko liYS'traszeni i dali 
upchnąć się do defeMJ'WY. Bramkę Pelikan 
stracił w 17. minucie, kiedy to zmuswny 
był grać w dziesięciu. Poza boiskiem prze
bywał Wiktor Sunna, który po udene
niu dosiał krwotoku z nosa. Na ~e 
po stracie bramki łowiczanie szybko otr7.lt
snęli się. W 32. minucie berdz.o ładnym po
daniem popisał się Kamil Janikowski. 
Dobrze znalazł on Pawła Dzledzielę, któ
ry minął bramkarza, a ~e padł złapa
ny za nogi. ,)edeoastkę" na gola pewnie za.. 
miańłKonrad Bolimowski. w 42.minu
ciełowiczanie7.dobyli prowadz.enie. Po IZU

cie rożnym i główce do piłki dochodził Ja
kub Doroba i został on ścięty z nóg. Do 
,jedena.51ki"po raz drugi podszedł Bolimow
ski i ~e z.dobył gola, ale sędzia dopa
trzyłsięnieprawidłowości i nakazałpowtór
ki, która również okazała się skuteczna. z.a-

tern łowiczanie zdobyli gola „do szatni". 
W pnerwie nastroje mogły być barclz.o do
bre. 

Druga połowa tego pojedynku była bar
dzo wyrównana. W 67. minucie miejscowi 
7.dobyli bramkęwyrównują:ąpo nieco wąt
pliwym IZUCie karnym. Był remis, co dla 
pelikana było i tak dobrym wynikiem. Dru
żyna z Opoczna rzuciła się do ataku, a łowi
czanie grali z kontry . .Kluczowym momen
tem okazała się 84 minuta. w polu karnym 
Daniel Gajewski minął obrońcę rywala 
i ten go wyraźnie firulował. Sę_dzią musiał 
pokazać na„wapno". Do piłki po raz czwar
ty podszedł Bolimowski. Po jego uderzeniu 
futbolówka odbila się od ią>rz.eezki i sze7.ę-
śliwie wpadła do bramki. Po końcowym 
gwizdku łowiczanie mogli cieszyć się ze 
zwyci~ i z tego, że byli sprawcami du
żej niespodzianki. Pokonali bowiem wiceli
dera ligi wojewódzkiej. (zły) 

Piłka nożna -18. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

Zaczarowali bramkę? 
• MKS PMOS Zduńska Wola - PE

LIKAN Łowicz 1:0 (1:0) 
Pelikan: Kocemba - Smma, Płuciennik, 

Denńdowicz, Doroba- Szymajda, Janikow
ski, Bolimowski - Zimecki (80 Ar1ur Wol
ski), Gajewski. 
Zduńska Wola, 22 kwietnia. W krat

kę grająjunioo;y starsi Pelikana. Po świet
nym wystq>ie w Opoc-znie i pokonaniu wi
celidera tabeli 3:2 tym razem musieli zejść z 
murawy pokonani przez ostatni zespół ligi. 
Na pewno trener Leszek Sowiński barclz.o 
liczył na zwyci~o i tak poiI7.ebne punk
ty. Niestety, okazało się, że jego podopiecz-

ni mają kłopoty z wygrywaniem z najsłab
szymi zespołami. Szkoda, bo okazji do zdo.. 
bycia bramek w tym pojedynku nie brako
wało. 

PierwsŻa ~ meczu była wyrównana 
z lekką przewagą Pelikana. Jednak to go
spodarze cieszyli się ze zdobycia prowa
dzenia Bramka padła dość przypadkowo. 
Napastnik rywala walczył o piłkę z naszym 
obrońcą, bramkarz wyszedł skrócić kąt, 
a napastnik wsadził nogę i jakoś piłka wpa
cDa do siatki. Niestety 1a sztuka me udawała 
się biało-zielonym. Mimo dogodnych oka
zji do bramki nie mogli trafić: Maciej Ję-

drachowicz, Mateusz Zimecki i Kon
rad Bolimowski. Jedynym usprawiedli
wieniem dla tych poczynań może być nio
równe boisko w .zduńskiej Woli. 

Druga połowa spotkania przypominała 
„oblężenie Częstochowy''. Łowiczanie nio
ustannie atakowali, ale piłka mijąła bramkę, 
jakby była zaczarowana. Dowodem na to 
mogą być trafienia w poprzeczkę Jakuba 
Doroby (dwa razy głową), Bolimowskiego 
(rzut wolny). Gospodarze dowieźli to jed
nobramkowe prowadzenie do końcowego 
gwi7.dka, co dla nich jest na pewno ogrom
nym sukcesem. (zły) 

Piłka· nożna - zaległy mecz 14. kolejki 
wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

Piłka nożna - wojewódzka 
liga „Kuchara" 

Pogrom łowiczan w Kutnie Powalczyli, 
ole przegrali ... ' 

•MKSKutno-PELIKANLowkzlO:l 
(5:1). 3:1 - Przemysław Bończak (11). 

Pelikan: Malarski - Stępień, Trościanko 
(50 Jankowski), Kaliszczyński, Szczypiń
ski - z.abost (41 Piechowski), Wawizyniec
ki, Grochowski, Domińczak (70 Milczarek) 
- Wróbel (55 Mycka), Bończak. 

Kutno, 19 kwietnia To nie był miły 
wyjazd dla ekipy juniorów młodszych Peli
kana. Podopieczni trenera Leszka Sowiń
skiego dali sobie strz.elić w Kutnie aż 10 
bramek Łowiczanie byli slabs7.ą drużyną, 
ale me zasłużyli na tak duży wymiar kary. 
Większość bramek padła po błędach bram
karz.a, zatem z tego wyjazdu najbardziej nio
zadowolony był Maciej Malarski. 
Młode ptaki bardz.o szybko dały się za

skoczyć. Praktycznie mecz rwstnygnął się 
w pierwszych dziesięciu minutach. Miej-

scowi festiwal strzelecki rozpoczęli od 
3. minuty i w 10. prowadzili już 3:0. Hono
rową bramkę dla biało-zielonych zdobył 
w 11. minucie Przemysław Bończak, 
który popisał się ładną indywidualną akcją, 
którą sam skończył. Niestety na tym skoń
czyła się zdobycz Pelikana. W kolejnych 
minutach strz.elali tylko rywale i to jeszcze 
siedem razy. 

W drugiej odsłonie łowiczanie ruszyli 
do ataku i chcieli zmniejszyć nieco rozmiar 
porażki. Ale to odk!ycie się dało możliwość 
miejscowym gry z kontry. Robili to dobrz.e 
i Malarski musiał jesz.cze pięć razy wycią
gać piłkę z siatki. 

Po tej wysokiej porażce juniotzy młodsi 
pojechali w niedzielę do Zduńskiej Woli, 
by trochę się zrehabilitować, ale również 
przegrali, ale tylko O: 1. (zły) 

• JUNIOR Wieluń - PELIKAN 
Łowicz 3:1 (2:0) 

2: I -Wojciech Wójcik (54 kamy). 
Pelikan: Milczarek- Wójcik, Mitrowski, 

Głowacki, Czeibniak (74 Jaros)- Sumiński, 
Kańnelita, Gręda (63 Oniszk), Byczek (36 
Kardjalik.) - Kosiorek, Wisiński. 

Wieluń, 23 kwietnia. Obie drużyny 
Pelikana prowadzone pr= trenera Artura 
Balika w niedzielę potykały się z Juniorem 
Wieluń. W obu pnypadkach to bynajmniej 
nie gaście byli faworytami, ale2.3równomłod
s~ jak i starsi z ,,Balik.ów" walczyli o ko
tzystny wynik i byli blisko powodzenia 

, Piłka nożna - 18. kolejka wojewódzkiej ligi 
juniorów młodszych 

W pierwszej połowie meczu tych pierw
szych łekkąprzewagę mieli gospodarze. Już 
w 8. minucie gracz.e Wielunia wykonywali 
rzut wolny PIZY linii bocznej. Dobre, ostre 
dośrodkowanie i jeden z miejscowych na
pastnik.ów głową zmienia lot piłki. Łowicki 
bramkarz bez szans. W 18. minucie kardy
nalny błąd popełnił arbiter spotkania Do
patrzył się przewinienia naszego gracza 
i podyktował karnego ,;z kapelusza". 

Drobno rehobilitocio 
• PMOS Zduńska Wola - PELIKAN 

Łowicz 1:0 (0:0) 
Pelikan: Piechowski - Stępień, Mycka, 

Zabost, Szczypiński - Bończak, Wawrzy
niecki, Grochowski, Domińczak (50 Kon
rad Wolski) - Wróbe~ Piotrowski (70 Mil
czarek). 
Zduńska Wola, 22 kwietnia. Po fa

talnym występie w Kutnie juniotzy młodsi 
Pelikanazagraliwminionąniedzielęwz.duń.. 
skiej Woli z ekipą, która zajmuje dziesiąte 
miejsce w tabeli i była w zasięgu łowi
czan. Była szansa na rehabilitację, ale nie
stety, nie udało się. Po niezłym meczu 
Pelikan musiał pogodzić się z kolejnąpo
rażką. Dodajmy, że na te zawody nie po
jechał bramkarz Maciej Malarski, a jego 
miejs_ce. ~~ słupkami na ochotqika• 

'"zajął Mateusz· Piechowski i poradził sobie 

bardw dobrze. W pierwszej połowie biało- ZujJelnie inaczej było w drugiej połowie. 
zieloni mieli trzy dogodne sytuacje na obję- Goście nie mając nic do stracenia zaatako
cie prowadzenia, ale nie potrafili ich wy- wali przeciwnika. I na efekty nie trzeba było 
kotzystać Przemysław Bończak, Ma- długo czekać. W 54. minucie zagranie 
teusz Wróbel i Krystian Grochow- ze slazycDa do wchodzącego w pole karne 
ski. Zatem niezła gra łowiczan nie przy- Konrada Wisińskiego. Najlepszy strz.e
niosła bramki. · lee przyjezdnych już składał się do strzału, 

Te sytuację zemściły się w drugiej po- kiedy z.ostał popchnięty i tym razem sędzia 
łowie. Podopiecmi trenera Leszka Sowiń- jakna.Jbardziej prawidłowowskazałna„wap
skiego dali się zaskoczyć w 58. minucie. no". Do piłki podszedł Wojciech Wójcik 
W polu karnym przewrócił się z napastni- i pewnym strzałem ulokował ją w siatce. Po 
kiem Marcin Szczypiński i sędzia po- zdobyciu kontaktowego gola trener Balik 
dyktował rzut kamy. Straty bramki nie uda- postawił wszystko na jedną kartę - dokonał 
ło się odrobić i mecz zakończył minimalną ofensywnych zmian, dąiąc do wyrówna
porażką, Trener Sowiński stwierdził, że to nia Tymczasem trzy minuty przed zakoń
był barclz.o dobty mecz w wykonaniu mło- czeniem spotkania Junior przeprowadził 
dych zawodników, ale zabrakło trochę kontratak i ~ z Wielunia ustalił tym sa-
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Piłka nożna - wojewódzka liga „Michałowicza" 

Honorowo porażko 
•JUNIORWtełuń -PELIKANl.owia 

1:0 (0:0) 
Pelikan: Zieliński - Felczyński, Jarosz, 

Wawizyn (72 Plichta), Wróbel - Gajda, Pła
cheta, Marcinowski (65 Jóźwiak), Sójkow
ski (54 Kwiatkowski) - Ciesielski (62 Sui), 
Domalewski. 
Wieluń, 23 kwietnia Drużyna .JunUr 

ra to bardzo trudny przeciwnik. Dość p<r 
wiedzieć, że jesienią_ w Łowiczu polegliśmy 
1 :4, więc miokm obawy co do tego meczu. 
1jimczasem zagraliśmy dobru i mimo p<r 
rażkj. mogę być mdowolony z postawy mo
ich podopiecmych - powiedział po spotka
niu trener Artur Balik. 

I neczywiście, łowiczanie zagrali bez re
spektu dla faworyta mając w pierwszej po
łowie dwie berdz.o dobre okazje do 7.doby
cia gola. Ale zanim pokazali sięgraczeofen
sywni, lamsztem wykazać się musiał bram
karz ,,Ptaków". Rafał Zieliński w pierw
szych minutach spotkania wygrał w znako
mitym stylu pojedynek sam na sam z na
pastnikiem gospodarzy. Potem wielunianie 
jeszcze dwukrotnie mieli okazje bramkowe, 
ale w obu ptzypadkach troSzkę szwanko
wały celowniki. No potem do roboty wzięli 

sięgoście. W21. minucie faulowany był wy
prowadzający kontratak Marcin Doma
lewski. Do ustawionej dwadzieściamettów 
pm:d bramkąpiłki podszedł Bartosz Cie
sielski, który kopnął tak jak trzeba i gdyby 
nie obrońca z pewnością łowiczanie cieszy
h"by sie z gola. Jeszcze lepszą okazję miał 
kilka minut polem Michał Marcinowski. 
Po wzorowo przeprowadzonej kontrze, 
otrz:ymałdoldadnepodanie ale nabiegając na 
piłkę W'polu karnym kopnął źle, bo wprost 
w bramkarza! 

Natomiast po pnerwie do głosu co raz 
częściej zaczęli dochodzić gospodaize. Nasi 
gracze za głęboko się cofuęli i zostali 
za to szybko ukarani. W 51. minucie do
środkowanie z prawej strony, błąd w kry
ciu, napastnik Juniora spokojnie przyjmuje 
piłkę na pierś na jedenastym metne i plaso
wanym uderzeniem wyprowadza swój re
spół na prowadzenie. Mimo, że do końca 
spotkania zostało jesz.cze sporo czasu, łowi
czanie nie potrafili pozbierać się po utracie 
gola. I choć rywal jakoś specjalnie nie prze
wyższał naszych młodych piłkarzy umie
jętnościami, to jednak on dopisał sobie 
trzy punkty. BoB 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Michałowicza" 

Boisko sprzyio słabszym 
•PELIKAN Łowicz-WOY Opoczno 

1:1 (1:1) 
1: 1 - Dawid Sut (30). 
Pelikan: Zieliński - Felczyński. Jarosz, 

Wróbe~ Wawrzyn, Marcinowski (64 Krze
szewski), Płacheta, Cisielski (67 Janus), 
Gajda - Sut, Domalewski. 
Łowicz, 29 kwietnia. Dopóki w na

szym mieście będzie jedno boisko nadaj~ 
się do gry, dopóty młodzieżowym druży
nom niekiedy przyjdzie grać na klepiskach. 
Tak jak w ostatniąsobot.ę, kiedy głównąpły
tę Pelikana zajęli ... Mongołowie, a młodzież 
musiała potykać się z rywalem w warun
kach nie przypominających płace futbolo
we. Jak długo można prosić władze miejskie 
o przyzwoity municypalny obiekt, taki jak 
mają macznie mniejsze od Łowicza miej
scowości ?! Może już niedługo ... 

Byliśmy pnez caly mecz drużyną zdecy
dowanie lepszą. W tym jednym spotkaniu 
przeprowadziliśmy więcej akcji, oddaliśmy 
więcej strzałów niż w kilku poprzednich ko
lejkach - mówił trener Artur Balik. Wiem, 
że wancnki były jednakowe dla obu zespo
łów, jednak fatalna płyta sprzyjała baniziej 
ekipie WOY-a, która pnez całe mecz· się 
broniła. I trudno łoWickiemnu szkoleniow
cowi nie przyznać ratji. 

Mecz rozpoc7ął się dość nieoczekiwanie 
od dwóch czerwonych kartek. z.aisknyło 
między dwoma piłkarzami i sędzia posta
nowił obu usunąć z boiska. Wybrał naJbar-

dziej rygoiystyczną karę, choć wydaje się 
że zwłaszcza wpiłcemłodzieżowejjestwiele 
innych sposobów na utemperowanie tem
peramentów, jak choćby kilkuminutowe 
wykluczeniezgry. Szybciej w grze !Ona 10 
połapali się goście. W 12. minucie wykony
wali rzut wolny z 23 metrów. I graczowi 
z Opoczna wyszedł strzał życia - piekielnie 
mocna, uderz.ona prostym podbiciem piłka 
zaskoczyła Rafał Zielińskiego. Łowicza
nie ruszyli do ataku i twotzyli sobie seryjnie 
okazje do wyrównania Najleps?ą zmarno
wał Bartosz Ciesielski, któiy miał piłkę 
naósmymmetizealekopnąłnadpoprz.eczką. 
Dużo atakowaliśmy slazydłami, uderzali
śmy na bramkę- gola nie było. Do 30. minu
ty. Wtedy to Dawid Sut dostał podanie na 
siedemnastym metrze, przedryblował ry
wala i płaskim strzałem nie dał szans bram
karzowi. 

Po przerwie przewaga biało-zielonych 
była jesz.cze większa. Pelikan praktycznie 
nie schodził z połowy rywala Goście ogra
niczali się do kontr i raz, tylko dzięki Zieliń
skiemu gospodarze nie stracili goła Ale bo
haterem meczu mógł być Ciesielski. W 67. 
minucie otrzymał idealne podanie i stojąc 
cztery metry od pustej praktycznie bramki 
nietrafiłdoniej! Aletoniewynikdekoncen
tracji naszego piłkarza tylko złego stanu na
wierzchni, bo piłka skozłowała nie dając 
Bartkowi szansy na skuteczny strzał. 

BoB 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Kuchara" 

Pewne zwycięstwo 
•PELIKAN Łowicz-WOY Opoczno się do Konrada Grendy. Nasz pomocnik 

3:0 (1:0) . z.decydowałsięnaindywidualnąakcję,śmiało 
1:0 - Konrad Grenda (15), 2:0- Konrad wbiegłmiędzydwóchobrońcówibędącsam 

Wisiński (48), 3:0- Konrad Wisiński (57). na sam z bramkarzem, nie dał mu żadnych 
Pelikan: Rosiński - Wójcik, M.itrowski, szans. Tengoltroszkęzdeterminowałopocz

Głowacki, Cz.OO>niak-Sumiński (52 Janus) nian do lepszej gry, bo nieco śmielej zaczęli 
Karmelita, Grenda ( 48 Oniszk), Karjdalik atakować bramkę Rosińskiego. Ten jednak 
(55 Janik) - Kosiorek, Wisiński. interweniował bez zarzutu. 
Łowicz, 29 kwietnia. To był mecz Apoprzetwienicniemającydostracenia 

w którym łowiczanie zwyciężyli pewnie, gracze WOY-a ruszyli do odważniejszych 
będąc drużyną leps7.ą, bardziej zdetennino- ataków. Ale to z kolei otwierało przed go
waną, posiadającą w swoich szeregach wię- spodarnuni okazje do kontr. Należy pochwa
cej indywidualności. WbramcePelikanaza- lić dobrą grę naszej obrony z Kamilem 
debiutował pochodzący z Łyszkowic, Mitrowskim naczele,którarozbijałaofen
Adam Rosiński i młody golkiper może sywę przyjezdnych i inicjowała akcje za
mecz z WOY -em zaliczyć do udanych. czepne. A gdy się ma z przodu Konrada 

Już pierwsze minuty pokazały, kto Wisińskiego to nie trzeba martwić się 
wsobotębędzierządziłnaboisku. W drugiej o wynik W 48. minucie szybki napastnik 
minucie dobraakcja,,Ptaszków'', ale~ biało-zielonych nie dał się dogonić defenso- • 
atian Sumiński pudłuje z czterech me- rowi gości i wygrywając pojedynek z bram
trów w znakomitej sytuacji. Potem dobrej karz.em ~ł W)'llilc spotkania. Ten 
Pkątji 'I!je wykprzySfał ~il Kardjali(<": , S3IJł ~ ~jorzxstlł błąp golkipera, któ
j~ kwadrnnsiefotturut uśtntecbnęła iy w 57."minuoie 1fsli1 Wydikna J.,o. &JB 
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Halowe mistrzostwa Łowicza - IV edycja Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów 

Łowicz, 23 kwietnia Dopiero w ostat
nim meczu N edytjiŁowickiej Halowej Ligi 
Oldboyów ŁLPNP rozstrzygnięty został 
tytuł mistrza Łowicza 2006, ale tym razem 
zwycięstwo Afery uznać należy za sporą 
niespodziankę. Dagram przystąpił do :fina
łowego meczu praktycznie · 
w najsilniejszym składzie 
(na ławce zabrakło jedynie 
Marcina Majera), a w eki
pie ,,Aferzystów" nie wystą
pili obecni gracze Pelikana: 

dziewanie pxzegrał co prawda z.Księżakiem 
1 :3, ale z kolei Kopernik Kiernozia przystą
pił do tneczu z Agatomem-Olimpią Chąśno 
tylko w czteroosobowym składzie i po po
rażce 2:4 z pucharu za trzecie miejsce cie
szyli sięgracze Grzegorza Wojciechow-

I 
ła drużyna Oldboya Boczki (sezon 2004/ 
2005). 

'Zaległy mecz 1. lwlejki ŁHLO: 
• AFERA Łowicz - GLADIATOR 

Łowicz nie odbył się. 
7. kolejka ŁHLO: 

• GLADIATOR Łowicz 
- KSIĘŻAK Łowicz 1 :3 
(1:1); br.: Zbigniew Sadowski 
(10) - Bogusław Bończak (3) 
i Jan Kowalczyk 2 (19 i 22). 

Gladiator: Znyk - Kuleta, 
Mitek, Sadowski i Wojcie
chowski oraz Stawicki. 

Księżak: Myssura - Boń
czak, Kowalczyk, Jl(dracho
wicz i Wysocki. 

• VAGAT Domaniewice 
-OLDBOYZduny0:2 (0:0); 
br.: Wiktor Guzek (20) i Da
ńusz Tarkowski (24). 

Robert Wilk i Zbigniew 
Czerbniak, a poważnym 
osłabieniem była taicie absen
cja bramkaI7.a - Wojciecha 
Pioruna. Zgodnie z „pla
nem" zespół Grzegorza 
Durki tIZyk:rotnie obejmował 
prowadzenie, ale za każdym 
razem Jacek Haczykow
ski doprowadzał do wyrów
nania (w zamieszaniu pod
bramkowym, z rautu karne
go i rautu wolnego), a do tego 
wszystkiego Afera została 
taicie ukarana grą w osłabie
niu po żółtej kartce Krzysz
tofa Nowogórskiego, 

Przed ostatnim meczem IV edycji faworytami do mistrzow
skiego tytułu wydawali się być gracze Dagramu, ale na boisku 
lepsza okazała się jednak Afera. 

Vagat: Kostrzewa -
Krzysztof Wawrzyn, Jarz.ęb
ski, Mokrzycki i Florczak oraz 
Sękalski, Jarosław Wawrzyn 
i Czajka. 

Oldboy: Kosmowski -
Majchrzak, Guzek, Karpiak 
i Tarkowski. 

ale bardzo ładna aktja zakończona celnym 
strzałem ~womira Lepieszki dała jed
nak zwycięstwo Aferze. Ciekawa była tak
że walka o tl7.ecie miejsce. Gladiatorniespo-

skiego. Przypomnijmy, że w dotychcza
sowej histońi trzykrotnie najlepszą okazy
wała się ekipa łowickiej Afery (sezon 2002/ 
2003, 2003/2004 i 2005/2006), a raz wygra-

•AGATOM-OLIMPIA~no-KO
PERNIK Kiemada 4:2 (2:1); br.: Paweł 
Strycharski 3 ( 6, 18 i 24) i Marek Morawski 
(12) - Mieczysław Lachowicz 2 (2 i 23). 

Koszykówka - eliminacje do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 

Wrócili 1 iednym zwycięstwem 
Toruń, 21-23 kwietnia. z turnieju, któ

ry rozgrywany był w ramach eliminacji Mi
strzostw Polski Juniorów, łowicka drużyna 
wróciła z jednym zwycięstwem, które dało 
.Księżakowi trzecie miejsce. W tym roku 
system rozgrywek jest nieco inny niż w la
tach poprzednich. Turniej w Toruniu roz
strzygał jedynie o dalszym rozstawieniu 
drużyn. Zatem, żeby mieć teoretycznie 
łatwiejszą drogę do awansu do ćwierćfina
łów Mistrzostw Polski trafo było zająć 
jak najwyższe miejsce. 

Zwycięzcami turnieju zostali gospoda
rze. Ekipa Zrywu wygrała swoje trzy poje
dynki. Drugie miejsce przypadło dla łódz
kiego LKS, trzeci był UMKS .Księżak, 
a tabelę zamknął Kasprowicz Inowrocław. 

W pjerwszym dniu zawodów łowicza
nie zmierzyli się z dobrze znanym rywalem 
z ligi. Ostatnio w Łowiczu udało się poko
nać ŁKS i t.o bardzo wysoko. Niestety, tym 
razem łodzianie zagrali bardzo dobry mecz 
i koszykarae .Księżaka nie mogli sobie z nimi 
poradzić. Wystarczy fakt, że ŁKS trafił aż 
dziesięć „trójek". 

W drugim meczu nasi juniorzy walczyli 
z Jn!ejscowym ZryWem. Rywale od pocz.ąt
ku spotkania pewnie prowadzili i trudno 
było tu powalczyć o zwycięstwo. W 14. 
minucie Ksi~ przegrywał już 32: 11 i taki 
dystans trzymali gospodarze do końcowe
go gwizdka. 

W pojedynku, który decydował o trze
cim miejscu .Księżacy pokonali drużynę 
z Inowrocławia. W tym meczu nasi junio
rzy szczególnie dobrze zagrali w obronie i to 
było kluczem do zwycięstwa W ekipie tre
nera Cezarerego Włuczyńskiego zabra
kło siły ognia Większość punktów zdoby
wał Bartosz Włuczyński i jednak brako
wało trochę punktów, które doraucili kole
dzy. 

Teraz przed juniorami kolejny turniej, 
z którego awansująjuż tylko dwie ekipy 
do najłepsz.ej ,,szesnastki" w Polsce. Praw-

Juniorzy UMKS Księżak wywalczyli w Toruniu trzecie miejsce. 

dopodobnie łowiczanie zagrają w Sopocie 
(drużyna z 1. miejsca), a rywalami będąjesz
cze ekipy z regionu Poznania (drużyna 
i 2. miejsca) i Krakowa (drużyna z 4. miej
sca). Te zawody odb.ędą się w terminie 
12- 14 maja Trzymajmy kciuki! 

• UMKS KSIĘZAK Łowicz - LKS 
Lódź 64:86 (20:28, 17:28, 18:18, 9:12) 

Księżak; Bartosz Włuczyński 39 (2x3), 
Maciej Siemieńczuk5 (lx3), Michał Wójcik 
5, Przemysław Duranowski 2 i Bolesław 
Mostowski oraz Adńan Dyszkiewicz 6, 
Adam Kowalik 5, Łukasz Łebski 2, Marcin 
Pełka, Filip Gołda i Mateusz Marszałek 

Najwięcej dla ŁKS-u: Karol Gruszeczki 
24 (3x3), Meikel Koszyk 16 (3x3), Maciej 
Puczyński 16 i Bartosz Pełka 15 (3x3). 

• ZRYW Toruń - UMKS KSIĘŻAK 
Łowicz 67:50 (18:11, 18:12, 21:10, 10:17) 

Księżak: Bartosz Włuczyński 31 (5x3), 
Michał Wójcik 4, Przemysław Duranowski 
4, Maciej Siemieńczuk 1 i Bolesław Mo-

st.owski oraz Adńan Dyszkiewicz 5, Mate
usz Marszałek 5 (lx3), Adam Kowalik, 
Łukasz Łebski i Filip Gołda 

Najwięcej dla Zrywu: Łukasz First 17 
(2x3) i Jakub Fajak 15 (lx3). 

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - KA
SPROWICZ Inowrocław 67:65 (20:13, 
15:15, 19:26, 13:11) . 

Księżak: Bartosz Włuczyński 35 (4x3), 
Maciej Siemieńczuk 10 (lx3), Michał Wój
cik 6, Przemysław Duranowski 6 i Bole
sław Most.owski 5 (lx3) oraz Filip Gołda 5, 
Adńan Dyszkiewicz, Mateusz Marszałek, 
Adam Kowalik. 

W łowickim zespole grali: Bartosz Włu
czyński 105 (1 lx3), Maciej Siemieńczuk 16 
(2x3), Michał Wójcik l:i, Adńan Dyszkie
wicz 11, Przemysław Duranowski 1 O, Bo
lesław Most.owski .5 (lx3), Mateusz Mar
szałek 5 (lx3), Adam Kowalik 5, Filip Goł
da 5, Łukasz Łebski 2 i Marcin Pełka. 

Zhigniew Łaziński 

4.05.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Osłabiona Afera w meczu z Dagramem wystąpiła tylko w pięcioosobowym 
składzie ... 

Agat.om: Grzegmz Czerl>niak - Strychar
ski, Mycka, Morawski i Tafliński. 

Kopernik: Dylik - Mieczysław Lacho
wicz, Jerzy Lachowicz i Cieślak 

•AFERALowicz-DAGRAMLowicz 
4:3 (0:2); br.: Jacek Haczykowski 3 (7, 17 
kamy i 20) i Sławomir Lt;pieszka (22)-Ro
bert Wojtasiak ( 6) i Piotr Zapisek 2 (14 i 18). 

Afera: Krzysztof Haczykow~ - Jacek 
Haczykowski, Olko, Lepieszka i Nowogór
ski. 

Dagram: Wudkiewicz - Durka, Zapisek, 
Borkowski i Wojtasiak oraz Chlebny i Dy
mek 

Żółta kartka: Krzysztof Nowogórski 
(Afera). 
I. Afera Łowicz (2) 6 
2. Dagram Łowicz (1) 7 
3. Gladiator Łowicz (3) 6 
4. Kopernik Kiernozia (4) 7 
5. Oldboy Zduny (6) 7 
6. Agatom-Olimpia ~o (7) 7 
7. Vagat Domaniewice (5) 7 
8. Księżak Łowicz (8) 7 

16 26-12 
16 29-9 
IO 11-10 
9 26-30 
9 15-22 
8 13-15 
6 14-22 
4 16-30 

Wklasyfikatji wszech czasów Łowickiej 
Halowej Ligi Oldboy' ów ŁLPNP praktycz
nie bez zmian ... Łowicka Afera powiększy
ła swojąprzewagę nad najgroźniejszymi ry
walami, a dalsze miejsce na podium zajmują 
Księżak Łowicz oraz Oldboy Boczki i Old
boy Zduny. 
I. Afera Łowicz {l) 31 78 126-47 
2. Księżak Łowicz (2) 32 49 110-82 
3. Oldboy Boczki (3) 25 43 82-52 
4. Oldboy Zduny (4) 32 43 59-66 
5. Vagat Domaniewice (5) 24 34 52-56 
6. Gladiator Łowicz (9) . 14 28 37-26 
7. Wiarus Niebdrów (6) 9 20 29-10 
8. TKKF Księżak I Magado (7) 17 20 50-42 
9. Old-Dar Placencja (8) 25 19 34-96 

IO. Dagram Łowicz(-) 7 16 29-9 
11. Kopernik Kiernozia (13) 15 16 39-54 
12. PSS ,,Społem" Łowicz (IO) 17 14 35-64 
13. Unia Skierniewice (li) 8 13 21-15 
14. Batman Łowicz (12) 8 13 21-15 
15. Agatom-Olimpia Chąśno(-) 7 8 13-15 
16. Kuba-Henko Łowicz {14) 8 5 13-33 

Paweł A. Doliński 

Koszykówka - 4. kolejka wojewódzkiej ligi żaków , 
Dwie Osemki pokonane 

• ÓSEMKA Il Skierniewice - UMKS 
KSIĘŻAKLowicz 8:37 

Księżak; Mateusz Kubuj 8, Piotr Ptasiń
ski 8, Mikołaj Sobieszek 6, Lukasz Łaziński 
5, Błażej Kosiorek 4, Michał Zieliński 4, 
NorbertMajor2,JakubPełka,KubaPeizan
kowski, Tomasz Plichta, Marcin Kowal
czyk, Rafuł Trojanowski i Kamil Lesiak. 

• ÓSEMKA I Skierniewice - UMKS 
KSIĘŻAK Łowicz 37:60 

Księżak: Marcel Ołubek 31 (2x3), Błażej 
Kosiorek 12, Piotr Ptasiński 10, Łukasz 
Łaziński 5, Norbert Major 2, Jakub Pełka, 
Michał Zieliński, Kuba Perzankowski, To
masz Plichta, Marcin Kowalczyk, Rafał 
Trojanowski i Kamil Lesiak 

Skierniewice, 23 kwietnia. Dobiegła 
końca nmda zasadnicza w wojewódzkiej li
dze ż.aków. W ajedzielę najmłodsza druży
na.Księżakarozegrała w Skiemiewicachdwa 
pojedynki. Podopieczni treneraAdriana El
Warda w pierwszym mieli łatwego rywa
la Drugi zespół ÓŚcinki nie był tu fawory
tem, dlatego trener zdecydował się wysta
wić rezerwowy skład. Na boisku zabrakło 
lidera ekipy Księżaka Marcela Ołubka. 
Młodsi zawodnicy z rocznika 1995 pora
dzili sobie bardzo dobrze i pewnie wygrali. 

W drugim meczu po pierwszej połowie 
łowiczanieprz.egrywalinawet23:27,aleosta
tecznie wygrali wysoko. 

Trener El-Ward tak podsumował te dwa 
mecze: W pierwszym meczu wystawiłem re
zerwowy skład oszczędzając podstaWo
wych zawodników na mecz z teoretycznie 
silniejszym pierwszym zespołem gospoda
ny. Wynik 37-8 był najmniejszym wymia
rem kary. Na wyróżnienie zasłużyli tutaj 
Mateusz Kubu}, Mikołaj Sobieszek i Michał 
Zieliński. W drugim meczu z mocną ekipą 

pierwszego zespołu Skierniewic po pierw
szej poloWie przegrywaliśmy 23-27 ustępu
jąc gospodarzom przede wszystkim pod 
-wzgl{demfizyczn.ym. w drugiej połowiechlo
paki zagrali bardzo agresywnie w defensy
wie, wymuszali wiele strat i ruzbilizaskocw
ny zespół Ósemki skutecznymi Jwntrami. 
Drugąpo!owęwygraliśmy 37-10! Jakn tre
nerchcialbym indywidua/nie pochwalić O/ub
ka.. który bardzo crobrze nie tylko wykańczał 
akcje, ale również obsługiwał knlegbw do
kladnymi asystami, z czego jestem szczegól
nie zadowolony. Po meczu knńa.qpym pierw
szy etap rozgrywek, zespól odtańczył na środ
ku parkietu taniec radości 

Te dwa zwycięstwa dały łowiczanom 3. 
miejsce po rundzie zasadnicz.ej. A terazpu.ed 
żakami mecze półfinałowe. (z) 

Koszykówka - liga żaczek 

Wygrały starsze 
•UMKSKSIĘŻAKIŁowicz-UMKS 

KSIĘŻAK n Łowicz 126:6 (21:4, 29:2, 
34:0, 42:0) Księżak I: Monika Zimna 59, 
Anna Czarnecka 30, Dominika Brodecka 12, 
JustynaKarasek 11,NadiaRachubińska 10, 
Karolina Duranowska 4, Monika Kotus, 
Hanna Wojda, Paulina Guzeki Elżbieta Sie
kiera. Księżak II: Oliwia Gala 4, Karolina 
Jarota 2, Oliwia Haczykowska, Natalia Li
berska, MajaLiberska,MagdalenaRz.ąp, Oli
wia Wiechno,PatrytjaKlimczak, Marcelina 
Kciuk, Paulina Wasilewska, Róż.a Kosmow
ska i Izabela Ziarnik. 

Łowicz, 21 kwietnia. W ostatnim me
czu eliminacyjnym ligi żaczek Księżak I 
zdecydowanie wygrał z Księżakiem II. (p) 
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Piłka nożna - zaległa 16. kolejka Ili ligi Piłka nożna - zaległa 16. i 22. kolejka.li/ ligi 
lf t 

tATWO I WIOSENNIE Przerwa łowiczan 
W 16. kolejce fil ligi padło 17. bramek (2:0); br.: Radosław Kowalczyk 2 (6 i 78) 

(średnia na mecz - 2,43), a w 22. kolejce - i Zbigniew Czeibniak (17). •PELIKAN Łowicz-KS Paradyż3:0 
(2:0) 

1:0 -Radosław Kowalczyk ( 6), 2:0- Zbi
gniew Creibniak (17), 3:0 - Radosław Ko
walczyk (76). 

Pelikan: Romanowski 6 - Gorysz.ewski 
6, Czerbniak 7, Styszko 6, Gawlik 6 (88 
Konrad Bolimowski)- Wyswgroclzki 6 (78 
Kaźmierc:zak), Serocki 7, Jóźwiak 6, Kry
stian Bolimowski (38 Znyk 6) - Wilk 6, 
Kowalczyk 7 (86 Kosiorek). 

Paradyż: Kwapisz - Wolski, Rz.eczycki, 
Ols7.ewski, Rogalski (46 L(gowiak) - Sala 
(68 Gondzia), Wróbe~ Kubiak, Cieluch (58 
Rymki) - Robaszek, Pietnak. 

tylko 12. (średnia na mecz - 1,71). Łącznie Pauza: HURTAP-GÓRNIKLęczyca. 
w 152. meczach tego sezonu padło 388. goli 21. kolejko. m ligi: 
(średnia na mecz - 2,55). • GOSSO-STAL Głowno - WIGRY 

'Zaległa 16. ko.le/ko. m ligi: Suwałki 1:0 (1:0); br.: Paweł Adamiec (32). 
• MZKS Kozienice - UNIA Skier- •JEZIORAKDawa-DOLCANZąb-

niewice 1:2 (0:1); br.: Kołodziejczyk (57)- ki 1:0 (0:0); br.: Piotr Trafarsk:i (85). 
Bawor (11) i Andrzej Stretowicz (70 kar- • MAWWSZE Grójec - HURI'AP-
ny). GÓRNIK Łęczyca 1:1 (1:0); br.: Dominik 

•ZNICZ Pnmków-WIGRY Suwał- Bednarczyk (35) - Igor Sobalczyk (67 kar
ki 1:2 (0:2); br.: Mikołaj Rybaczuk (60) - ny). 
Daniel Ołowniuk (35) i T~ (39). • LEGIAJIWars7.awa-MKS Mlawa 
•LEGIAIIWam:awa-DOLCANZąb- 2:0(1:0); br.: Przemysław Rawa(36) iPalu-

ki 4:0 (2:0); br.: Bartosz Karwan (32), Mar- chowski (77). • 
cin Rosłoń (40), Cezary Kucharski (62)- • RUCH Wysokie Mazowieckie -
i Wysocki (86). MZKS Kozienice 0:0 

• MKS Mlawa - LKS Łomi.a 0:0 •KS Paradyż-LKS Łomi.a 1:1 (0:1); 
• GOSSO-STAL Głowno-MAWW- br.: Przemysław Ryffiki (87) - Mariusz Ba

SZE Grójec 1:1 (0:1); br.: Wolański (47 cławski (5). 

Sędziował: Mariusz Posuniak (Radom) . 
.żółte ka11ki: Tomasz Styszko (4) - Pelikan 
oraz Raf.ił Kubiak- Paradyż. Czerwonakart
ka: Kubiak ( chuga żółta)- 84 min. Widzów: 
700. Pelikan bez większych problemów pokonał KS Paradyż. 3:0. kamy)- Mariusz Solecki (16). • · PELIKAN Łowicz - UNIA Skier-
Łowicz, 26 kwietnia. Mecz rozgry

wany w środku tygodnia nigdy nie cieszył 
się specjalnym powodz.eniem wśród łowic
kiej publicznOOci. Nasi kibice z.decydowa
nie wolą niedzielę i godz. 11.15. Ale kiedy 
,,Ptaki" grają ładnie, efektownie, strzelają 
sporo goli to nawet w środę na Starzyńskie
go przychodzi wcale sporo fanów ,,kopa
nej". I nie zawodzą się- team trenera Jacka 
Cyzio podtrzymałznakomitąpassębez stta
ty gola, aplikąjącrywalowi trzy bramki. Było 
ciepło, miło i bez problemów, co cieszy bo 
prz.eciei: rywale przyjeżdżają do Łowicza 
tylko się bronić, więc o zwycię&wa nie jest 
łatwo. 

Tym razem nad Bzurę zawitała ekipa KS 
Paradyż, z.espół z którą ... jesźcze nigdy 
biało-zieloni nie wygrali w lid?.e! W rozgry
wanych do tej pory mecz.ach padły trzy 
remisy. W zespole ,,płytek" kilku starych 
znajomych. Przede wszystkim Robert 
Rzeczycki, stoper który z powodz.eniem 
dyrygował łowicką defensywą~ dwa 
sezony. Popularny ,,Łyda" nadal cieszy się 
sporą sympatią wśród tutejszych kibiców, 
którzy pamiętają dobre występy piłkarza. 
Krócej biało-zielony trykot przywdziewali 
Rafał Kubiak i Arł<adiusz Gondz:ia. 

Gospodarze skoncentrowani, walczą 
o drugie-premiowane grą wbaraiach- miej
sce. W zespole znakomita atmosfera, nikt 
nie pauz.uje za kartki, nie ma kontuzji. Krót
ko mówiąc: wzór! 

Ale jako pierwsi zaatakowali przyjezdni. 
Strzał Kubiaka z 2. minuty był jedynym 
celnym w pierwszej odsłonie na bramkę 
Roberta Romanowskiego: Potem ini-

cjatywę przejęli gospodarze i na efekty nie 
trzebabyłocDugoczekać. W6.minucieładna 
akcja w trójkącie Robert Wilk-Radosław 
Kowalczyk - Maciej Wyszogrodzki 
przyniosła rzut rożny. Po kornerze i zamie
szaniu w polu karnym parady7.an najwięcej 
sprytu wykazM Kowalczyk i czubkiem buta 
wepchnął piłkę do siatki. l.ac7.ęło się więc 
zgodnie z planem. Wicelider grał ładnie, na 
jeden kontakt, efektownie utrzymując się 
przy piłce. ,,Jak Barcelona!" - padło nawet 
na trybunach ... 

W 17. minucie miejscowi wykonywali 
IZUt wolny z praw~ strony. Do piłki pod
szedł Zbign!ew Czerbniak, który posłał 
mocną, półgórną piłkę w pole karne. Zasło
nięty bramkarz gości, zmylony jeszcze 
przez Kowalczyka, po raz drugi był bez
radny. Szybko zdobyte dwa gole spowodo
wały, że miejscowi nieco spuścili z tonu, 
a paradyżanieniemieli nic ciekawego do za
proponowania w ofensywie. Za to dużą 
ochotę na zdobycie gola miał Piotr Gawlik, 
widać było Klystiana Bolimowskiego. 
W 30. minucie idealnie w polu karnym ob
służony z.ostał Tomek Styszko, za długo 
jednak zwlekał z udeu.eniem i z.ostał zablo
kowany. W odpoytied.zi najlepszy wśród 
,,płytkowych" Hubert Robaszek, kopnął 
mocnozosiemnastumetrów,alepiłkaometr 
minęła słupek. W 36. ·minucie w zupełnie 
niegroźnej sytuacji kontuzji doznał Krystian 
Bolimowski. Wydawało się, że nasz znaj
dujący się ostatnio w wybornej foonieskrzy
dłowy zerwał wiązadła w kolanie. Jeszcze 
w trakcie trwania meczu karetka zabrała 
Krystiana do szpitala, gdzie na sz,cz.ęście 

O m.eczu po meczu: 
Robert Rzeczycki: Muszę przy

znać, że macie bardzo dobrą drużynę, 
wybieganą, rozumiejącą się. My szybko 
straciliśmy gole i nie potrafiliśmy się pod
nieść. Widać, że atmosfera jest w Pelika
nie fajna. Czego nie można powiedzieć 
o Paradyżu, ale jest nerwowo bo prze
grywamy i już jesteśmy blisko strefy 
spadkowej. 

· TomaszStyszko: Wydawać by się mo
gło, że w taki mecz nie wkłada się maksi
mum siły. Ale to nieprawda. Dzisiaj mimo, 
że szybko objęliśmy prowadzenie tei: mu
sieliśmy się nabiegać. Kubiak grał bardzo 
ostro i prosił się o drugi żółty kartonik, 
a łokciem uderzył mnie rozmyślnie. żałuję, 
że nie zagram w derby z Unią, botodlamnie 
najwainiejsze mecze w sezonie. BoB 

Piłka nożna - zaległy mecz 18. kolejki IV figi 

wykluczono taki uraz. Kiedy piszę te słowa 
niewiadomocodolegapilkarzowiijakcDugo 
będzie pauzował. Na pewno brak ,,Bolima'' 
będziedużymoslabieoiem,,ptasiej"jedena&

• RUCH Wysokie Mamwieckie - JE. niewice 2:2 (0:1); br.: Piotr Gawlik (48) 
ZIORAKDawa 1:1 (1:0); br.: Toborek (29 i Maciej Wyszogrodzki (73) - Raf.ił Dopie-
kamy) - Kmpalski (70). rała 2 (30 i 90+5 kamy). . 
•PELIKANLowicz-KSParadyż3:0 Pauza:ZNICZPnmków. (p) 

ki. Szkoda ... l. Ll{S Łomża fł} 21 52 42-10 l'&Ą~l li 30 27-5 IO 22 IS~5 
Do przerwy j~ akcja Wilka z Ko

walczykiem, ale tym razem Robert troszkę 
za mocno podawał koledze i piłkę złapał 
Rafał Kwapisz. Kibice po 45 minutach 
byli zadowoleni z wyniku i f!lY swoich pu
pili. Zmartwiła ich jedynie kontuzja Boli

2. Pełik.n ł.oWiez(l) 21 44 35-8 . IU.-1 U 25 22-4 Ił 19 13-4 
3. Maz4>wsze<łtójet (3) 21 39 40-21 ll-6-4 10 23 25-9 11 16 15-12 
4. Gosso-Stal Glowao (4) 19 31 27-19 8-7-4 10 18 13-111 9 13 14:9 
5. Ruch Wysokie Maz. (5) 21 28 27-25 6-10-5 10 14 13-8 li 14 14-17 
6. Legia ll Warszawa (7) 20 28 30-25 8-4-8 10 18 17-7 10 10 13-18 
7. Znicz Pnwtilw (6) 19 25 26*24 7-4-8 IO 17 20·9 9 8 6-lS: 

mowskiego. 8. Wi8f)'$nwliłki (9) 21 24 29-43 7,~ll Il 15 15-lS 19 9 5-21! 
Drugie 45 minut nie było już tak jedno

stronnym widowiskiem. Ceramika nie ma
jąc nic do stracenia zaczę1a ~iej gościć 
pod polem karnym gospodarzy. To z kolei 
prowokowało kontrataki łowiczan. W 50. 
minucie Artur Serocki Jadnie wypatrzył 
Gawlika, ale popularny „Kazik" ucelował 
wbocznąsiatkę.ZachwilęstrzałWtlkamija 
słupek. W 64. minucie swoją najlepszą oka
zję do zdobycia gola miał Robaszek. Po 
mocnym dośrodkowaniu z lewej strony 
przyjął futbolówkę w polu karnym i mocno 
kopnął ale Romanowski nogami zażegnał 
niebe:zpieczeństwo. W odpowiedzi znów 
bliski~ był Gawlik- po ładnym za

9, MZKS Kozienice (8) 19 23 20-27 6-5-8 9 9 8-14 to 14 12~1.l 
10.Hurtap-GómikŁęczyca(l0)19 20 19-21 5-5-9 9 11 10-10 10 9 9-11 
11. Unia Skierniewice (14) 20 20 25·34 4-8-8 10 9 10-18 IO li 15-16 
12. KS Paradyż (Il) 21 19 21-25 3-10-8 li 12 10-9 10 7 11-16 
13. Jeziorak Iława (15) 21 19 20-36 3-10-8 IO 14 10-15 li 5 1-0-21 
14. Dolcan Ząbki (12) 20 17 17-37 4-S-11 9 9 11-14 11 8 6-23 
15 MJ(S Mława (13} 19 17 1-25 4-5-IQ 10 12 9-13 9 5 2-14 

Piłka nożna - zaległa 18. i 26. kolejka IV ligi 

T eroz z Działoszynem 
graniu Wtlkapróbował głowąprzelobować JużwllllJbliższ.ąnied.zielę-7majaogodz. 
bramkarza, który jednak tym razem inter- 11.15wLowiczuekiparezerwPelikanaza
weniował bez zamrtu. Kwapisz wykazał gra z Wartą Działoszyn. Znowu mecz 

o , =,.;,;." punktów. sięjeszcze raz, kiedy obronił uderzenie Wił- ,....,.,.,., 
ka. Potem w opałach był Romanowski, bo W 18. kolejce N ligi padło 15. bramek 
oślepiony przez słońce miał problemy (średnianamecz-1,67)i w26. kolejce zoo.
z obroną. JedBakjego passa 720 minut bez wu 15. (średnia na mecz - 1,67). Łącznie 
straty gola(!) nie z.ostała pa.erwana. Za to · w tym sezonie w 216. meczach zanotowa
na kwadrans przed końcem meczu kapitał- no 579. goli (średnia na mecz - 2,68). 
na akcja Pelikana Wilk podaje do Gawlika, 'Zaległa 18. kolejki IV ligi: 
ten wchodzi w pole karne i zagrywa fufuo- , • WA!UA Sieradz- LKS II Łódź 2:0 
lówkę w stronę Kowalczyka. 7.nów zamie- (0:0; br.: J>obierski (72) i Stolarski (90). 
szanie, nasz napastnik: okazuje się najcwań- . •WLOKNIARZ Konstantynów Lódzr. 
szy i po raz drugi wpisuje sie na listę strzel- ki- MKP Zgierz 1:1 (1:0); br.: Michał Łano
ców. Jeszcze na koniec uderzenie Bogda- wy (73) - Kałużny (36). 
na Jóźwiaka przedłużone przez Wilka •POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 
iłowiczanieumacińająsięnadrugimmiejscu - LKS Bałucz 1:1 (0:0); br.: Dominik Ko-
wtabeli. suń (62 kamy)- Cezary Jarosiński (78). 

W sumie taki miły meczyk, w którym •CONCORDIA Piotrków Trybunal-
nasi powaZnie grali pierwszy kwadrans ski- WOY Opoczno 0:1 (0:1); br.: Wojta-
a potem już tylko kontrolowali boiskowe szek (22). . 
wydarzenia I wszystko byłoby super gdy- • OMEGA Kleszczów - STAL. Nie-
by nie kontuzja Krystiana.. wiadów 0:1 (0:1); br.: Chmielewski (30). 

Bogusław Bończak •WLÓKNIARZPabianice-WARTA 

Piłka nożna - klasa A 

Odrobioią ... · 

Działoszyn 1:0 (0:0); br.: Kacprzyk (47). 
• ORZEL Parzęczew - SOKÓL-SY

GULA Aleksandrów Łódzki 2:0 (2:0); 
br.: Ziemniak (13) i Itczak (44). 

• START Łódź - KKS Koluszki 1:1 

(0:0); br.: Grala (55 samobójcza) - Melon 
(90). 

• PELIKAN II Łowicz - GKS II Beł
chatów 2:0 (1:0); oc.: Paweł.Kutkowski (31) 
i Michał Brzózka (79 kamy). . . 

26. kolejkilVligi: 
• WOY Opoczno - STAL Niewiadów 

4:0 (2:0); br.: Machniewski 2, Pęczek i Ba
ran. 

•LKS Bałucz - WARTA Działoszyn 
1:1 (1:0); br.: Szeler (44)- Misiek (87). 

• MKP Zgierz - SOK~YGULA 
Aleksandrów ł..ódzki 0:0 
. • LKS II Łódź - KKS Koluszki 2:1; 

br.: Ostalczyk 2 - Grala · 
•WLÓKNIARZKomtantynówł..OOh

ki - Sl'ART Łódź 2:0 (2:0); br.: Kurstak 
(14) i Michał Czaplarski (39). 
•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 

- ORZEL Parzęczew 9:0 · 
•CONCORDIA Piotrków Trybunal

ski - WŁÓKNIARZ Pabianice 2:0; 
br.: Lamch i Górski. 

•GKS IIBełchatów-OMEGAKlesz
czów 0:0 

•WARTA Sieradz - PELIKAN Il 
Łowicz 2:0 (1:0); br.: P.Kobierski (29) 
i Kubiak (90). 

(p) Nazwisko nie groią 
.PELIKANJILoWl

·cz-GKSJI»-• . obecni . bo" li .zaległal4.kolęjka:Wńonia0siek-Mu- 1.ConcordiaPiotrków(l) 25)4 61-27 17-3-5 13 33 36-14 12 21 25-13 
oa- się eprezentuJe. Ana isku lepsi by 2 Włókni K ó ( ) 2 8 chatów 2:0(l:O) graczeGrzegorzaMajchr.zakaizasłużb. scador Woła Pękoszewska 3:1, Olympic . arz onstantyn w 3 25 5 3 -20 15-7-3 13 33 20-7 12 19 18-13 

1:0-PawełKutkowski (33), 2:0-Michał nie zwyciężyli. Słupia - Torpedo Celinów 1:1, Jutrzenka 3. Omega Kleszczów (2) 25 49 46-24 15-4-6 13 31 33-12 12 18 13-12 
Buózka (80 kamy). Już w pierwsz.ej połowie przeważali go- Mokra Prawa - Manchatan Nowy Kawę- 4. WOY Opoczno (7) 25 44 38-20 12-8-5 12 27 26-8 13 17 12·12 
Pelikan:Jędrzejewski6-Knera4,Btzóz- spodarze. Aktywny był Dawid Ługow- czyn1:5,PogońGodlianów-AgromaKut- 5. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (4) 25 43 44-34 12-7-6 13 28 28-13 12 15 16-21 

ka 7, Cichal4,Łukasz01aczek6-Cipiński ski, który w 33. minucie wyprowadził no Walis:zew 3:1, Juvenia Wysokienice - 6. LICSBałucz (5) 25 40 44·24 - l J-7,7 12 24 24-10 13 17 20-14 
5 (65 Mikulski), Górski 4 (72 Przemysław szybkąkontrę,afonnalnościdopełniłPawel ~utrzenka Drze.wce 0:2, Zryw Wygoda - 7. Sokół Aleksandrów (6) 25 39 32-23 10-9-6 12 19 19-12 13 20 13-11 
Plichta), Golis 6 (60 Grzegorek), Michał Kutkowski. Unia II Skierniewice 3:3, Vagat Dorna- 8. Warta Sieradz (8) 25 38 32-20 10-8-7 13 23 21-10 12 15 11-10 
Plichta 6-Ługowski 7 (76 Kosiorek), Kut- w 80. minucie w roli głównej wystąpił niewite - Fenix Boczki 2:4. 9. Włókniarz Pabianice (9) 25 35 29-27 10-5-10 13 25 12-3 12 10 17-24 
kowski 5. rezerwowy Marcin Kosiorek. Ładnie 18. kolejka: Witonia Osiek- Mancha- IO. GKS II Bełchatów (10) 25 30 33-42 8-6-11 13 18 23-21 12 12 10,21 
Łowicz,27kwietnia. Wydawało się, ,,klepnął"zKutkowskimiwyszedłsamna tanNowyKawęayn7:1, PogońGocma- 11.StalN.iewiadów(l3) 25 29 26-41 7-8-10 12 17 18-22 13 12 8-19 

że to goście będą faworytami tego meczu. sam z bramkarzem. Mimo że futbolówka nów - Vagat Domaniewice 3:4, Torpedo 12. MKP Zgierz (Il) 25 29 29-36 6-11-8 12 17 10-13 13 12 19-23 
W końcu w swoim skład.zie mieli kilku za- uciekła mu wbokgolkpiersfuulował,,Mar- Cełinów-Agroma Kutno Walia.ew 3:0, 13. Orzeł Parzęczew (142) 25 27 26-35 7-6-12 I3 24 21-10 12 3 5-25 
wodników o głośnych nazwiskach (min. cela" i sędzia nie miał innego wyjścia jak Muscador Wola Pękoszewska - Jutrzenka 14. K.KS Koluszki (12) 25 27 37-41 7-6-12 12 21 24-14 13 6 13-27 . 
Ferdinand Chifon, Jacek Banaszyń- podyktować,jedenastlcę''.Dopiłkipodsz.edł Drzewce 1:4,Juvenia Wysokienice-Zryw 15. Pelikan II Łowicz (16) 25 24 21-44 7-3·15 12 Ul 14-12 13 4 7-32 
skj, Tom~ŁuczywekczyKelęchi Qi~woi:inyr,1i~hat . B~óikai.sj1Qyn;i Wygoda2:1,JutrzenkaMokra~wa- 16.WartaDziałoszyn{l5) 2423 24·44 6-5~13 12 17 17-20 12 6 7-24 
Omeonu); ale PQ raz kolejny jednak oka- stnałem nie.dałszans ~GKS II. '.Fenix 8«lczld 3:2, OlYrnł>ic SJuPia - Unia l7~ Ll.'SJI'ł.ódź, '17) ·: . ~4 )~ 1-6147 · 6-~· 1.+ -12 )k1S-10 l2 , • l- , ~-)1 
~osię,~ni~~~gdzie~tylls_oiitlC~ ·~ ·_ ' . - I ' „ ,. r ''BQgUs/aWBOńaiik" IlSkiernieWiceI:3'. ", „." I ' - •(jl) ' Ił. Start Łódź 18) r " ( „ 26 . łl "' 2t·5t · - 2-,Svlł ,rll- :'7.<ił-21 h 4i t0:31 

- --- ------- --------- --- ------ ----
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Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar Nowego Łowiczanina Łowicki informator sportowy 
Center·4 Club czwarty raz naileps1y Czwartek. 4 maja: 

• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. 
Jana Pawła 3; zawody miejskie w ramach 
Powiatowej Gimnazjady Szkolna w mini 
piłce no:żnej dziewcząt; 

Poniedziałek, 8 maja: 
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul 

Jana Pawła 3; finał Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożntj 
chłopców; 

Łowicz, 26 kwietnia. Podcz.as ostat
nich gier XIV edycji Turnieju Piłki No:żnej 
Jedenastolatków o Puchar Nowego Łowi
czanina na czele klasyfikacji nie z.aszły już 
poważniejsze zmiany. Tegoroczna cywali
zacjazakończyłasiętriumfem zespołu UKS 
Center4 Club z SP 4 Łowicz (nauczyciel 
w-f Artur Balik), który na :finiszu o dwa 
punkty wyprzedził Olimpię Mastki (trener 
Wttold Łon), a tl7.ecie miejsce zajęła ekipa 
Primy Jedynka (nauczyciel w-f Artur Roż
niata). 

Piątek. 5 maja: 
• 10.00 - stadion OSiR; Miejskie Igrzy

ska Młodzieży Szkolnej w mini piłce noż-
nej dziewcząt i chłopców; • 

Sobota. 6 maja: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. 

Jana Pawła 3; mecz piłki no:żnej ligi okręgo
wej orlików: Pelikan -Unia I Skierniewice; 

e 11.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. 
Jana Pawła 3; mecz piłki no:żnej ligi okręgo
wej „Górskiego": Pelikan- Olimpia Chą9io; 

Niedziela. 7 maja: 
• ll.15 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

uL Starzyńskiego 6/8; mecz IV ligi piłki 
nożnej: Pelikan II Łowicz - Warta Ima
loszyn; 

• 15.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego 6/8; meczpiłki no:żnej wo
jewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan 
Łowicz -ŁKS Łódź; 

Wtorek, 9 maja: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul 

Jana Pawła 3; eliminacje Ogólnopolski~ 
Turniej Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa; 

środa. 10 maja: 
• 9.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul 

Jana Pawła 3; finał Powiatowych Igrzyst 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożntj 
dziewcząt; 

• 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu. 
ul. Starzyńskiego 618; meczpiłki no:żnej wo
jewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan 
Łowicz - UKS SMS Łódź; 

• 18.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wo
jewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikai 
Łowicz - UKS SMS Łódź; 

Piątek, 12 maja: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul 

Jana Pawła 3; finał Powiatowej Gimnazjady 
Szkolna w mini piłce no:żnej dziewcząt; 

Zakończenie tegorocznej cywalizacji od. 
było się w pl7.e1Wie meczu ill ligi Pelikana 
i KS Paradyż, podcz.as którego nagrodami 
uhonorowani zostali najlepsi zawodnicy po
szczególnych turnieju. Najlepszym bram
karzem został uznany Filip Ziółkowski, 
najlepszym strzelcem- Michał Świdrow
ski (obaj Center4), a najlepszym zawod
nikiem Oskar Wiechno (Tytani). Na
grody otrzymali także najlepsi gracze 
z czołowych zespołów: Mariusz Du
dziński (Center4), Sebastian Sołty
siak (Olimpia), Kamil Siekierski (Pri
ma), Krystian Mycka (Korabka) i Pa
tryk Brzozowski (f ytani). 

Najlepsi w XIV edycji "[umieju Jedenastolatków NŁ okazali się uczniowie SP 4. 

• 17.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego 6/8; meczpiłki nożnej wo
jewódzkiej ligi juniorów młodszych: Peli
kan Łowicz -ŁKS Łódź; 

• 10.30 - hala sportowa OSiR nr I 
w Łowiczu, ul. JanaPawła3; Rejonowab 
cealiada Szkolna w tenisie stołowym. (p) 

„Czwórka" tym samym wyrównała osią
gni~ie SP l, która zwyciężała dotąd cztero
krotnie (1992, 1993, 1995 i 1998). Młodzi 
piłkarze z SP 4 Łowicz wygcywali w latach 
1999, 2002, 2004 i 2006. Trzy zwycięstwa 
odniosły „Trójka" (2000, 200! i 2005), dwa 
razynajlepszabyła~,Siódemka"(l996i 1997) 
i raz ,,Dwójka (2003). 

•SUPER Jedynka-OLIMPIA Mast
ki 0:3; br.: Sebastian Sołtysiak 2. i Kamil 
Wiankowski. 

•UKS CENfER-4 CLUB Czwórka
SIÓDEMECZKA Siódemka 5:0; 
br.: Mariusz Dudziński 2, Michał Świdrow
ski 2i Michał Fabijański. 

• ZLOTA Czwórka- MASTERS Sió
demka 0:3 (w.o.) 

• SUPER Jedynka- ZLOTA Czwór
ka 3:0 (w.o.) 

• PSZCZÓLKI Czwórka - VAGA
CIĄ TKA Domaniewice 0:0 

• PRIMA Jedynka- ZLOTA Czwór
ka 3:0 (w.o.) 

dziejczyk, Dominik Bogusz, Mateusz Cie
chomski i Łukasz Bogusz - Julian Rosa. 

• ZLOTA Czwórka - SIÓDEMECZ
KA Siódemka 0:3 (w.o.) 

•UKS CENfER4 CLUB Czwórka
VAGACIĄTKA Domaniewice 2:2; 
br.: Michał Świdrowski i Mateusz Placek -
Wojciech Sut 2. 

1. UKS Center-4 Club (I} 12 31 40-7 
2. Olimpia Mastki (2) 12 29 27-3 
3. Prima Jedynka (3) 12 26 21-10 
4. UKS Korabka Trójka (5) 12 23 21-8 
5. Tytani Dwójka (6) 12 22 33-12 
6.UKSSPŁyszkowice(4) 12 21 15-11 
7. Astra Zduny (7) I 2 17 8-6 
8. Masters Siódemka (8) 12 14 11-22 
9. Pszczółki Czwórka (9) 12 12 7-14 

IO. Yagaciątka (10) 12 10 9-18 
11. Siódemeczka (11) 12 9 13-32 
12. Super Jedynka (12) 12 5 5-22 
13. Złota Czwórka (13) 12 O 2-44 

Najskuteczniejszym strzelcem N edycji 
został ostatecznie Michał Świdrowski 
(Center4), który zdobył osiemnaście goli, 
jedno trafienie mniej miał Sebastian 

Sołtysiak (Olimpia), 
16-0skarWiechno 
(Tytani), a 15: Patryk 
Brzozowski (Tytani). 
Kolejne miejsca zajęli: 
13 - Michał Fabijański 
(Center-4), po 8: Pa
tryk Wo:żniak (Prima) 
i Kamil Siekierski (Pri
ma), 7 - Mateusz Pla
cek (Center4), po 6: 

W ostatnim meczu Michał Świdrowski z UKS Center-4 
Club Łowicz (przy piłce) zapewnił sobie tytuł króla strzel
ców w XIV edycji TPNJ "Nowego Łowiczanina''. 

Kamil Wiankowski 
(Olimpia) i Michał 
Zieliński (Masters), 
po 5: Krystian Mycka 
(Korabka), Cezary 
Olejnik (Łyszkowice) 
i Marek Podleśny (Psz
czółki), po 4: Jacek 

- • ZLOTA Czwórka - ASTRA Zduny 
0:3(w.o.) 

• SIÓDEMECZKA Siódemka -
OLIMPIA Mastki 0:2; br.: Sebastian Soł
tysiak 2. 

•SUPERJedynka-UKSCENfER4 
CLUB Czwórka 0:6; br.: MichałŚwidrow
ski 3 i Mateusz Placek 3. 

• ZLOTA Czwórka-VAGACIĄTKA 
Domaniewice 0:3 (w.o.) 

• UKS KORABKA Trójka - SIÓDE
MECZKA Siódemka 7:1; br.: Dominik 
Kozieł 2, Krystian Mycka, Damian Koło-

ISSN1231 -479X 
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Koza (Korabka) i Julian Rosa (Siódemecz
ka ), po 3: Łukasz Bogusz (Korabka), 
Mateusz Ciechomski (Korabka), Paweł 
Kowalski (Olimpia), Dominik Kozieł 
(Korabka), Wojciech Sut (Vagaciątka) 
i Jakub Wysocki (Łyszkowice), po 2: 
Marcin Adach (Łyszkowice), Dawid Bo-. 
dek (Łyszkowice), Mariusz Dudziński 
(Cent~r4), Bartłomiej Grzegory (Astra), 
Maciej Grzegory (Astra), Mateusz Ku
buj (Masters), Mateusz Kwasek (Prima), 
Mateusz Podlasiński (Tytani), Mateusz 
Pryk (Łyszkowice) i Krystian Siatkow
ski (Vagaciątka) oraz po 1: Damian Bo
gusz (Korabka), Bartosz Bończak (Sió
demeczka), Krystian Burzykowski (Zło
ta), Damian Czajka (Vagaciątka), Jakub 
Kahan (Super), Damian Kołodziejczyk 
(Korabka), Konrad Luberacki (Złota), Ad
rian Lus (Astra), Dominik Lus (Astra), 
Jakub Owczarczyk (Super), Kamil Per
nak (Pszczółki) i Bartłomiej Trepa (Psz
czółki). 

Paweł A. F)oliński. 

Sporo walki, ale w 18. meczu derbowym padł je<fnak ósmy remis. 

Piłka nożna - 22. kolejka Ili ligi 

o 
• PELIKAN Łowicz - UNIA Skier

niewice 2:2 (0:1) 
O:l-RafałDopierała(30), 1:1-PiotrGaw

lik (48), 2:1 - Maciej Wyszogrodzki (73), 
2:2 - Rafał Dopierała (90+5 kamy). 

Pelikan: Romanowski -Znyk, Czerbniak, 
Serocki, Goryszewski -Wyszogrodzki, Jóź
wiak, Kaźmierczak, Gawlik -Wilk, Kowal
czyk. Unia: Krawiec-Lemanowicz, Sianow
ski, Kru1ik, Sobolewski - Płacheta (60 Mu
ras), Dopierała, Wódkiewicz - Bawor (68 
Skoczylas), Stretowicz (55 Borowiec). 

ż.6ite kartki: Maciej Wódkiewicz, Dariusz 
Lipiński, Mariusz Sobolewski i Piotr Mu
ras - W'i"!Z'fSCY Unia Widzów: 11 OO. 
ŁoWicz, 30 kwietnia. Nie takiego za

kończenia meczu z Unią spodziewali się ki
bice Pelikana. W 18.meczudcrbowymtych 
drużyn w m lidze po raz ósmy padł wynik 
remisowy, a po pierwszej połowie nawet 
ten wynik nie był pewny. W 30. minucie 
prostopadłe podanie otworzyło drogę do 
bramki Rafałowi Dopierale, który prz.e
rwał w ten sposób passę Roberta Roma-

u 
nowskiego (750. minut bez straty bram
ki). W drugiej~ już w 48. minucie PiolJ 
Gawlik Wyrównał, a w 73. minucie po nu· 
cie karnym obronionym p= bramkal7ll 
Unii (za lekko strzelił Radosław Kowal
czyk) na 2:1 wyprowadził Pelikana Ma
ciej Wyszogrodzki, ale w doliczonym 
czasie gry sędzia dopatrzył się przewinienia 
Zbyszka Czerbniaka na Jacku l(nj. 
ku, a formalności dopełnił Dopierała i mecz 
ten zakończył się podziałem punktów. 

(p) 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 4 do 1 O maja 2006 r. 

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE: 
„Grzmot w maju, sprzyja urodzaju". 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtować będzie układ wyżowy, 
w cieplej i suchej masie powietrza. 

• CZWARTEK - PIĄTEK: 

Czwartek • niedziela 
r 4- 7.05.2006 r. 

,.-J. Temperatury max w dzień 

/ .., 18/2~~ 
Płock Płońsk 'J 

N.Dwór 
Słonecznie, zachmurzenie małe do umiarkowanego, lokalnie 
możliwy przelotny opad deszczu, ciepło. Widzialność 

Cł 18/ 21 .-a e_> 
Gostynin 4<" 18/ 21 Maz. Cł 

Cł 

umiarkowana do dobrej, rano zamglenia. Wiatr ~ 
z kierunków wschodnich, slaby do umiarkowanego. Kutno Cł 
Temp. max w dzień: + 18°C do + 20°c. 
Temp. min w nocy: + 9°C do + 6°C. 18/ 21 

• SOBOTA - NIEDZIELA: Łęczyca Cł 

18121 +:a _WARSZAWA 

Sochaczew 

4Cl 

Cł 
ŁOWICZ 

Cł 
20/21 

Słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane, ca 18/21 
bez opadów 9raz ciepło. Widzialność umiarkowana l ..,, Głowno 
do dobrej, rano zamglenia. Wiatr z kierunków wschodnich, , Zgierz Cł 

18121 slaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 18°C 
do+ 21°c. Temp. min w nocy: + 10°c do+ ?°C. 

•PONIEDZIAŁEK -ŚRODA: 

i 
-~ 

Pogodnie, bez opadów oraz ciepło . Widzialność umiarkowana 
do dobrej, rano zamglenia. Wiatr z kierunków wschodnich, 
slaby! umiarkowany. Temp. max w dzień: + 17°C do + 20°C. 

f 
Prognoza biometeorologiczna: J 
Warunki biometeorologiczne korzystne. e 
Dobra sprawność psychofizyczna. ~ ! Temp. min w nocy; + 9°C do + 6°C. 
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